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 شمېرنه سكالو ليكوáÇ مخ

2 ÑكتوæÏپوهاند ÑياÒحمدÇÑæژبتوكميز( مجا ÊÇهر Ïethno-linguisticپرسنايزېشن الملونه يې Ï æÇ غښتÑ (  1 
6 ìهللا تږÇ حبيب ÑكتوæÏ يښه پوهاندÑ æÇ صلÇ پښتوÏ 2 

14 áÇæسنګر ÑÇنې شهسوæنوې څرګند åړÇ پښتنو په Ï 3 
 4 معياíÑ ژبه   ÇستاÏنجيب منلى 19
22 ìهللا تږÇ حبيب ÑكتوæÏ يښه پوهاندÑæÇ يخى سابقهÑتا:äفغاÇ-ä5 پښتو 
32 ÑكتوæÏپوهاند ÑياÒحمدÇÑæنه(25٪ مجاæييرغاæ NeologismíÑژغوÇÑ æكېد íÏ6 ) پښتو له پر 
45 ìهللا تږÇ حبيب ÑكتوæÏ بابر پوهاند æÇ 7 پښتانه 
57 ÑيوÒ ښتينÑ غونهÑÒ كترÇډ ìæجملې جوړښت پوهند Ï پښتو ژبې Ï 8 
61 ÑكتوæÏپوهاند ÑياÒحمدÇÑæپښتو پاڼوته مجا æÑنو æÇ بر æÇæ9 لر 
65 ìهللا تږÇ حبيب ÑكتوæÏ پوهاند  ¿áسېدæÇ چېرې Ç10 پښتانه پخو 
96 ÑكتوæÏپوهاند ÑياÒحمدÇÑæپوهه( مجاÑóÇ پښتوEtymologyېلفنباينهÇ ګنستيرنه ترÑ11 ) له مو 
101 äسميعل يوÇ نه پوهنمل محمدæÑګانو سمه كا (ì) Ï 12 په پښتو كې 
 Ï 13پښتو ليكدÏæ په Çړæند خاصې الÑښوÏنې ÇæÑÇ ښاÏ صديق Çهللا Ñښتين 109
110 åحمدشاÇ لونه سيدæيې ګانو ډ Ï 14 په پښتو كښې 
113 ÑكتوæÏپوهاند ÑياÒحمدÇÑæژبې په توګه مجا íيوې باختر Ï 15 پښتو 
 16 ټكى æÇ ليك نښې ګل پاچا Çلفت 114
116 Çبېنو ÝæلرÇعبد áقسامو پيژندÇ Ï "ì" Ï 17 
 18 پښتو Çمال په پښتو كتابونو كښي ګل پاچا Çلفت 117
118 åÑÇÏÇ يبپاڼيæ ÑسمسوÏ íÑتو íپښتو ځانګړ Ï 19 
120 áÇæسنګر ÑÇنې شهسوæنوې څرګند åړÇ پښتنو په Ï 20 
 Ï 21 پښتنو Ï لمر ځلښت په تاÑيخ كې عالمه پوهاند عبدÇلحى حبيبي 124
129 äسمعيل يوÇ ژبو برخليك پوهنمل محمد íÑÏ æÇ پښتوÏ æÇ ې» ژبې يرغلÑيوې ژبخوÏ» 22 
134 ÑكتوæÏپوهاند  ÑياÒحمدÇÑæمجا جالæطن ځوäÇ پښت ته Ï موÑنۍ ژبې ښوæنه Ï ژبښوæنې Ï بنسټونو په Ñڼا كې  23 
143  ãنامالو  Ï 24پښتو ليكدÏæ په Çړæند خاصې الÑښوÏنې
144 ÑكتوæÏپوهاند ÑياÒحمدÇÑæمجا ) Ïæند ليكدæ ړÇ ېÑپښتو ليكال åيوې – كر ÏOrthography( 25 
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 ) Ñغښت Ï æÇ پرسنايزېشن الملونه يېÏethno-linguistic هرÊÇ ژبتوكميز(

Ï هرÊÇ سيمه تر æÇسنۍ Ç íÑÇÏÇډÇنې((æاليت))¡ äÇ æÇ مخنۍ(( نايب Çلحكومه ګۍ)) هغې هم 
 æÇ Haraiva-))2 هخامنشي پاÑسي هغه يې(( هريو1ÇپرÇخه åæ. لرغونى æÇستايې نوã يې ((ÑÇيا))

ښوáæ شوÏ .ìÏ ì ژبپوهنې په Ñڼاكې Ïغه سيمه تل Ï ختيزæÇ æ لويديزÑóÇ æياني تربوÇÑنو تر منځ 
مخزېږíÏ) كې ÇخوÇته 300- 500الÓ پر الÓ شوې åÏ. په ÇÒړå ژبني-ټبرني يا ÑóÇياني پېر (... 

 Ò) كې لويديځ 700مخز-200هخامنشياÇæ äكمن Ï æÇ áæېخوÒ Çياترå ساكاæÇ ä. په منځني هغه(
 چې  خوÇته æÏيم پاÑسي پښت ساسانياÏ æÇ äېخوÇته æÏيم ساكه پښت¡ هغه هم¡ تر هغه æÑæسته

په سوېل ختيځ كې Ï ساكستاä ټولوÇكمني Ç Ïشوكا په مشرۍ Ï هندí موÑيايانو له 
خوæÇÑÇپرځېدå¡ په شماá ختيځ كې يې Ïكوشانيانو Ñæ æÇپسې يپتالنو(يفتليانو) په نامه بل 

 ÇÑ Òهيسې) په نوí ژبني پېر كې ÏېخوÇته ÊÇÒæÒ800 يو په بل پسې ټولوÇكمنۍ ته Ñæسېدá. (له 
بيا هم ÒياترÑÏ Ï åېيم ساكه پښت پښتانه æÇ نوÑ ساكه ټبرæنه(كوشاني- يپتلي پاتشوني: 

 ¡äيباكياÒ ¡äشكاشمياÇ ¡äخياÇæ ¡äشوغنيا ¡äښانيا æÑ ¡äمونجيا ¡äييدغاييا
 ÇلطوÇ ßكيو (ملوÇæ له بېالبېلو سيمه (...äسېتياæÇ ¡äيزغوالميا ¡äياÑشوæÑæÇ¡äسنګلېچيا

íÏ íكمن پاتې شوÇæ å3فيو) سر.  åساني پېرÇخر æÇ يانيÑóÇ له (Øكوير لو)ښتېÏ Øلو Ï څنګه چې
Ï نوÇ íفغاني پېر تر لومړيو(نولسمې پېړۍ) پوÑې Ï ختيځ æÇ لويديځ ترمنځ لرغوني پوله Ñغولې 
åÏ¡ نو لرغوني هرÊÇ هم Ïسيستاä(ساكستاä)ترڅنګ Ïهمدغې ختيزې برخې ((خرÇساä)) Ï يوې 

 åړÇÒ نوكه په .ìÏ ìمېنه پاتې شوÒپال æÇ سياسي= فرهنګي منځۍ åې سيمې په توګه يوÑسمسو
 پېركې الÓ پرالÓ شوì¡ په نوí مهاá پېر كې يې هم ÒياترÑæ åته  æÇمنځني ژبني يالېنګوېستي

ìÏ لىÏلوÑÏ 4برخليك. 

په ÑÏېيمه Çسالمي پېړۍ كې چې Ï عربي نيوÇكګرæ پر æړÇندې ÏېخوÏÇÒÇ Ï Çيپالو  
غوÑځنګونو له بركته يوÒÇې پاÑسي ژبې æÏ Ïيمې Ïيني ژبې په توګه سر ÇÑهسك 

 ¡åغځېدæÇÑ كمنيÇæ ې غاړې سامانيÑمو له پوóÇ Ï ستهæÑæ ېæÏ پېړۍ æÇشو ìÇكړ
 åې توګه له منځني پېرÏ پرسنايزېشن هم پيل شو. په ÊÇهرÏ ړې په لړكېÇتر íې سرحدÑنو Ï نو

 لسو پېړيو¡ په بله æينا¡ هوتكي æÇ بيا په تېرÇ åبدÇلي  ÇÑنيولې æÇ Ïسني پېر تر نهو=
 يا كوÇæÑكۍ سيمه ييزå = ټبرنۍ  ټولوÇكمنۍ(ÇېمپرÇتوÑۍ) پوÑې¡لكه څنګه چې پښتني Çæكمنۍ

جوله ÑÏلوåÏ¡ ژبه يې هم سيمه ييزå پاتې شوې¡ نو Ï سرÇسرí پاÑسي ژبې تر ګونډæ الندې ÇÑغلې 
 ÊÇنښتى¡ هرÇÑ ړېÇتر íبهير له هماغه سرحد (áپرسنايزېشنا) ليÇسيوÑغه پاÏ چې åæ åڅرګند .åÏ

 æمغولي بلوسګر=ßÑتو æÑنو æÇ يانوÑپسې تيموÑæ æÇ سامانيانو Ï ìسيمې يې لومړÇخوæشا æÇ
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æكګرÇنيو æÇ  .ìÏ سېدلىÑÇÑ كابله æÇ پسې ترغزنيÑæ æÇ نغښتېÇÑ له مخه æÏتر ګر åكپېر سرÇæ له 
ÇÏپېښه Ï غزني¡ كابل¡ بلخ æÇ... ښاæÑنو غوندې تر ډېرå په سياسي منځيوæÇ ښاÑيو پوÑې 

 .åÏ ختيا موندلېÇلي سيموته پرÇكليو åډېر æسته يې لږæÑæ ستهæÑæ æÇ پاتې شوې (åÏæمحد)تړلې
 (íÑفشاÇ)æÇ ليÇسيوÑكې له پا Ñښا ÊÇچې په هر åæ پېښه نه (نكېæنوÇحير) åهم كومه هېښندÇÏ

 سر ÇÑهسك كړæÇ ææ ì له æړكينې تر  بلوÇكۍ سرå سرÇÏ åحمدشاå بابا په څېر يو ځالند لمر
Òلمينې يې Ïغلته ښوæنه ÒæÑنه تر السه كړې æÇ بيا پوځي=سياسي بوختياæې هم ÇÑخپلې كړې¡ 

 áځكه چې له ښايسته ډېر مها ÇÏ .åæ سولېÑ تركچې ÈÏÇæشعر Ï پلرنۍ ژبه يې æÇ نۍÑخو خپله مو
ÇÑهيسې هلته يوځل بيايو پښتني سياسي-ÇقتصاíÏ برالسى ÇÑمنځته شوì¡ لكه څنګه چې 

ææيل شوÏ ¡á هوتكي غوÑځنګ Çæ æÇكمنۍ له مخه هرÊÇ ښاÏ Ñ سدÒæيو Ï سيمه Çæكۍ منځۍ 
 .åæ پاتې

له بدå مرغه¡ Òموږ Ï ستر ټولوÇكمن ÑÏ Ïېيم پښت æÇ په ځانګړې توګه Ï بدåÏÑæ شاå محموÏ له 
 Ï ته يې ÓÑپا æÇ ړكولې æ كمنۍ ستنېÇپښتني ټولو Ï يو يېÒباÇÏچې په خپلو سياسي سو Çخو

خرÇساÏ ä ډېرۍ برخې په Ñæپرېښوæلو سرå تاÑيخي بريد ليكه له ((كوير لوطه)) تر هرÇته 
ÑæÇÑسوله¡ نو Ïپرسنايزېشن بهير يې نوÑ هم پسې توند æ تېز شو. له سياسي=ÇقتصاíÏ پلوæÏ åيم 
ځوÇكمن ÇÑÏني ټبر ((نوÒÑيو)) چې ترæÇسه Ïهغه æاليت بشپړ ډېرì هم ÑغوÏ ¡íتېرææÏ æپېړيو په 

 ¡íÒلكوÇ ¡íكزÑنه¡لكه باæپښتني ټبر Ñكړې. نوÑæ كې پرله پسې خپله پښتو له السهæÏږæÇ
Çليزí¡ ساكزí¡كاكړ¡ هوتك¡ توخي ¡ مومند¡ساپي¡ يو سفزí ...هم چې له پخوÇÑ Çهيسې هلته 

مېشت áæ¡ پاÑسي ژبي شوæÇ í كه æÑæسته هم Ñæ لېږ Ïېدلي¡ په هماغه æÏيم پښت كې يې 
.åÏ پښتو ځايناسې كړې Ï سيÑ1344پر  پا((تلسÇ ژبپوهنې)) Ïما áكا .á5 íÏæÏګړ æÇ ژبنيو Ï 

څېړنو په لړ كې يوÒÇې ÏكوهساæÇ ä ګلرæÇ äÇ بياشينډنډ په æلسوÇليو كې Ï نوÒ Ñيو پښتو ګړ 
æÏæÏنه ÇÑخوندí كړìÇ شوá. په ((æÇبې)) كې مې Ï قدÓæ مومند æÇ په ((پښتوÑÒ äغوä)) كې هم 
له كوÑنۍ نيمې پرته = ښايي ÇæÑÇÏښاÇ ÏستاÏ كاÓææ توخي كوÑنۍ هم هلته مېشتېدلې æÇسي= 

 ثبت كړÏ  Ï .á نوæÑ پښتو غږېدæنكيو څرæ ßنه شو لګوالÒ æÇ ìياترå مې پاÑسي ګړæÏæÏنه
غوÑيانو له ÑÇتې بيرتې æلسوÇلۍ مې خو ÑÇæ له مخه الÓ مينځلى Ñæ Ï æÇ ææتګ ستونزå مې 

 ìليو بشپړ ډېرÇلسوæ æÏګر Ï äæيانو په ګډÑغو Ï چېÇÏ ې يې همÑپو åړÒ په .åæ سپمولېÇÑ
 له توكميز پلوå پښتانه æÇ بيا نوíÏ íÒÑ¡ په كرÎ كې بيا Òياترå پاÑسي ژبي شوæ  íيونكي

¡íÑتوكمه  تيمو äيې خو هماغه پښتو ((íÑæÒ)) æÇ سيæÇ نهæكومغولي ټبرÑتو Ñنو æÇ íجمشيد 
 æلسوÇلۍ مرÇæني- شكيباني هم همدÇسې ÇæÑÏخله. له Ïغو څخه يوÒÇې Ï  سوÇÏ ¡íÏ íÑنجيل

 íÑÏ Ï áæې ډÏ په .íÏ نۍ ژبې ساتليÑكلي مغولو مو Ñكوند Ï ېÑګذ Ï æÇ كمنوÑتو ...æÇ äÇګلر
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پاÑسي هماغه پخوÇنى ((خرÇسانى= ÑóÇې)) ګړÏæÏ پر ټوله سيمه برالسى ºìÏ له پخوÇنۍ æÇېجې 
æÇ Èباالمرغا Ï غيس كېÏڅخه يې په با (æقلمر) ماچÑپه   غو æÇ íÏ لۍ پښتوژبې پاتېÇلسوæ 

 æسته شينډنډ تر ګونډæÑæ سكنÑÏÇ ته يې هم ترÇكال. سوېل ختيځ خو Òې نياÒÇكې ترې يو Ñغو
!(íنغاړ)بلېښي Ñæ پښتو كمبله Ï æÑæ æÑæ æÇ الندې نيولى Ìالملونو يو لنډ جا Ï  ځايه چې ãتر كو

 ÊÇهرÏ شل كېÑÏ په ãسالÇ Ï ¡íڅر ګندېږ ÇÑ يخهÑژبني- فرهنګي تا ¡áæډ íپه ځانګړ æÇله ټوليز
پښتانه Ï æÇ áæعربي ضد ÏÇÒÇيپالو غوÑځنګونو له  æÇ نوæÑ سرحدí سيمو ډېرÇ ìستوګن

 æÇ منځته كولوÇÑ Ï سي ژبېÑپا Ï يې ìخپلې پښتو پرځا Ï چېÇÏ خو ¡áمخكښانو څخه ګڼل كېد
 بيامذهبي كولو لپاåÑ الåÑ هوæÑÇله¡ غوåÑ الملونه يې په الندې توګه ÇÑلنډېدìÇ شي:

 ساساني نيوÒ ßÇموږ لويديزæ پښتني سيمې  = Ï منځني ÑóÇياني پېر په æÑæستيو ææÏ پېړيو كې1
  ¡åæ كړې åبرÇبرÇÑ پيالمه åيو åÑپېر پرسنايزېشن لپا íنو Ï

نو په ÑÏېيمه Çسالمي پېړۍ كې يې چې Ï نوí ژبني پېر ÑÏېيمه پېړۍ هم Ï ¡åæ لويو æ æÇړæ سيمه 
Çæكيو Çكر æكر ÑÏلوÇÏ ºÏسې چې له غوÑ پرته په نوæÑ هغو كې Ï پښتوژبې ÈÏÇ æÇ كوã څرß نه 

 ìÏ لګېدلى.

  = ژبه Ï پوهې¡ فرهنګ¡ سياست... Ï يوÇÑÇ æÇ ÑÇÒæÇ åبې په توګه له سياسي= ÇقتصاíÏ مالتړ2
 æÇ فيÇېموګرÏ سيمه كې له åندæړÇ منو چې پهæ به ÇÏ .پايښت نه شي موندلى æÇ åÏæ پرته

 æÇ خو له سياسي ¡íكمن پاتې شوÇنو تل ځوæټبر æÏترګر åلي هغه له پلوÇځمكو åپه تېر ¡íÏقتصاÇ
Ï لرېوÇلي æÇ بې برخيوÇلي له المله يې ژبه æÑæ æÑæكمزÑæې شوې  Ñæسرå تړلي ښاíÑ ژæند æ ژÇæكه

 åمخينې سر æÇ پېر íÑتيمو æÇ ساماني åÏږæÇ åكمنه سياسي= فرهنګي هغه له هغومرÇæ بيايې æÇ
ځايناستې شوې ÇÏ æÇ .åÏچې ځينوالمړخوږكه æÇمړژÇæندå غوندې ترæÇسه ساتلې¡ په ټوليزå توګه 

 ) ژæند بركت بلل كېدìÇ شي.Ïsub-nomadic بشپړ يانيم كوچياني(

= Ï تش په نامه پښتني شاهي نظاã ناغېړۍ æÇ نانډæله فرهنګي پاليسۍ. په شلمه پېړۍ كې چې 3
له ((سرÇجي)) æÇ په ځانګړí ډáæ ((Çماني)) æÑښانتيايي Çæكپېر سرÏ åسياسي æÇ فرهنګي 

 Ï ښت¡ خو بياهمæÇæ Ñæ پښتو پالنې ته ãنو پاÇښاندæÑ يوشمېر پښتنو Ï ځنګ په ترځ كېÑغو
نوæÑ لرې پرتو سيمو په څېر تر ننه پوÑې Ï هرÏ ÊÇ پښتنو خياá چا æ نه ساته. په تېرÏ å ښوæنې 

 äÇ په ګلرæÇ äÇ كهساä كې يې هم پر ښوæنځيو  ÒæÑنې په برخه كې يې æÏمرå ناغېړæ íشوå چې
باندې پاÑسي ژبه په æ åÑæÒتپل شوå. ظاهر شاهي چاÇæÑكو له خپلې æÑÏهجنې æÇ غولوæنكې 

 كړې åæ. هغه ÇÏستاÇ Ïلفت خبرåæ å چې پر  پاليسۍ له مخې يوÒÇې پر سرليكو(سرلوحو) بسنه
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 !åæكا åÑښكا Ñæ ننه يې سر نهÏ æÇ كانو باندې پښتو سرليكې لګولېæÏ æÇ æÑÇÏÇ
= Ï فرهنګي ناغېړۍ æÏيمه بېلګه يې نانډæله(نامتوÒÇنه) Ñسنۍ æې. تېرå پېړۍ Ï يوÒÇېنۍ 4

چاپي هغې((ÇتفاÇ Þسالã)) هم له سرليكو پرته نوåÑ پښتو له نشته برÇبرæÇ åæ å تر څنګه يې چې 
 ¡åندې كېدÇړæ ېÑله ال æلوډيسپيكر Ï ((ډېوÇÑ äفغانستاÇ)) بيا æÇ ((ډېوÇÑ كابل)) ګړۍ نيمه ãكو

 نننۍ تلويزيوني هغه يې هم همدÇسې ÇæÑÏخله. Òياترå پر هماغه پاÑسي خپرæنه بسنه كېدله.

ÇÑ Òهيسې يې پرله غښتى Ï =1935 الÓ پر لستوڼي لويديز ګاæنډí ژبنى=فرهنګي Çغېز چې له 5
بڼه ÇÑخپله كړې æÇ نن سبايې له نوې خبرتيايي=Ñسنيزې تېكنا لوجۍ سرå يوå بربنډ فرهنګي 

.ìÏ سېدلىÑ ته ßبېښاÒ  -ېګوټÑÏ سي ژبيÑنو په ((پاæتېلويزيوني خپر æګډ Ï åÒپر تا åÒتاÇهمد 
 æÇ íغه بهير يو نوÏ Èسمي غړيتوÑ äفغانستاÇ Ï åسر äتا جيكستا æÇ äÇيرÇ مثلث)) كې له

 åسر (سي كتابونوÑÏ)ګډ كړ. ترڅنګه يې په لوستليكيوÇÑ ته æÇړخيز پر مختيايي پړÇهر
 ټينګې æÇ  ښوæنيز=ÒæÑنيزسېستم هم ÏÏغه Òبېښاß مرÇندې Ñ æÇيښې نوÑې هم پسې ژÑæې¡

.íÏ ترينګې كړې 

 åڅه ناڅه بشپړ ÊÇهر Ï چې ìنه شي كوال ìÏيي(تضمين) هېڅ خپل- پرæې ژمندÏ Ï ې توګهÏ په
پښتوژبې æلسوÇلي((شينډنډ)) Ïې تر ډېرÏ å پرسنايزېشن له æÏمرå توند æ تېز توپانه بچ پاتې 

شي!  
Çخځليك 

 كاá.1369مخ. كابلæÏ -59ست شينوÇ :ìÑÇفغانستاä په æÇېستاكې 1

=2 H.Reichelt. Awestisches Elementarbuch. Heidelberg 1967 .
3Ñختيامركز¡ پېښوÇڼا كې. ساپي پښتو پرÑ ژبپوهنې په Ï پښتانه æÇ پښتو :ÑياÒ .Ç.ã -2001 .
4 æ ãۀ سوÑشما ¡åست. پديدÇ ìÑÏ =سىÑفا ÔÑæيش نه¡ بلكه مهد پرÇپيد öمهد äفغانستاÇ :ÑياÒ -

 ميالìÏ.2003چهاãÑ¡ لندä¡ نوÇمبر 

5-  Ï يې پر بنسټ áÇچې ليكو åژæتلس پرÇ ژبپوهنې Ï äفغانستاÇ Ï 1341 æÇ1345 Ï كلو ترمنځ .á
 Ï له ګوټ ګوټه ÏÇهېوÏ äæسۍ په ګډÑپا íÑÏ æÇ 14پښتو æÇ څېړلي åÏæÏژبو څه له پاسه سل ګړ

.áæ íكړ íخوندÇÑ 
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 Ïپښتو Çصل Ñ æÇيښه 

كله چې سړì هغه ÇæÑياæÇ Ê نظرياÇÑ Êسپړí چې Ïپښتو ÇÏصل Ñ æÇيښې په باåÑ كې په مختلفو 
ÂثاæÑ كې ÇÑغلي íÏ¡ نو له ÑæÇÑټى سرÇÏ å خبرå هرæ مرæ منى چې (Ïپښتنو Ïژبې ÇÏصل Ñ æÇيښې 

په باåÑ كې هم Ïنظر ÇختالÝ تر هغه نه كم نه ìÏ¡ لكه خپله Ïپښتنو ÇÏصل æÇ نسب په باåÑ كې چې 
) (.ìÏ١( 

پښتو چا ÏÏېوÇنو ژبه بللې åÏ¡ چا سامى طبو ته Ñæكش كړې æÇ åÏ چا په هندÇæيرÇنى طبو پوÑې 
تړلې åÏ. چا ÏهندÇ æيرÇنى ژبو Ïسترې æنې په ندí څانګه پوÑې مربوØ ګڼلې æÇ åÏ چا يې په ÇيرÇنى 

څانګه پوÑې. چا بيا پښتو ÇصالÏ ¡ðساكانو پاسيتيانو ژبه بللې æÇ åÏ چا ÏهندÇ æيرÇنى ژبو تر منځ 
  .åÏ كړۍ ګڼلې áتصاÇ Ï æÇ متقله ژبه åيو

) ßلملوÇÉتذكر Ïليكي:  ) ٢ ìÏ .نو ژبه بوليÇېوÏÏ يتونه پشتوÇæÑ يى چې ځينېÇæ مؤلف
 Ï كسىÏ ÇÏ يىÇæ بيا Ñځينې نو ¡ åكړ åÏÒ نوÇېوÏ فغانانو خپله ژبه لهÇ يى چېÇæ يتونهÇæÑ ځينې)

غرæÇÏ åسېدæنكو ژبه ÇÏ ¡ åÏفغانانو ÇÏ عاÄ ÊÏ چي ÏÏغو خلكو ښځې æÇ لوڼې به يې ترې بوæلې 
æÏæ æÇنه به يې Ñæسرå كوæÇ á ځكه يې نو پښتو طبه Ñæنه åÏÒ كړæÇ å خپله طبه يې چې ÇبرÇهيمى 

) (.åكړ åهېر ¡åæ (ìعبر)٣( 

كوã مطالب چې Ïپښتو ÇÏصالت په باåÑ كې ځينې غربى مؤلفينو ليكلي íÏ¡ په هغو كې هم 
بعصى ÏتذكرÇÉلملوß له ÇفسانوÇæÑ ìيت نه æÑæسته نه پاتې كيږí. هنرÑæÇÑ íټي ليكي:(Ïپښتو 

 åيو ÇÏ چې íÑسې ښكاÇÏ مشخصاتو نه æÑځينو نو æÇ صماير له خصوصياتو æÇ فعالوÇÇ ژبې
) (.åÏ تهæله هرې معلومې طبې نه متفا æÇ لرغونې ژبه æÇ ٤عجيبه(  

 .íÏ قبېلو بقايا æكو شوÑæ لسوÏ æÏيهوÏ ðصالÇ چې پښتانه ìÏÇÏ ليلÏ ې خبرېÏÏ ييÇæ ټىÑæÇÑ
 æÑيو شمېر نوÏ سدې هلته يې ژبهæÇ يه كېÏفلسطين په يهوÏ قبيلې ÇÏ خت چېæ ãيى كوÇæ ìÏ

 .åشو åګډ åقبايلو له لهجو سر 

 åÑې¡ په الæ نېÇæÑ ته äفغانستاÇ¡سنى ملكæÇ ÇÏ ìهغوÏ صلى ملكهÇ قبيلې له خپل ÇÏ كله چې
كې يې Òبه Ïډېرæ نوæÑ ملكونو له ژبو سرå هم ګډå شوå.څرنګه چې پدÃسې æړæ æړæ قومونو æېل 

 åطبو سر æÑبې له نوÒ ãهر قوÏ نه لرله. ځكه يې نو åمخابر æÇ بطهÇÑ يې åچې له بهر سر ææ íشو
بېخى توپير الÑæÇÑ.åÑټى په پاì كې ليكى څرنګه چې Ïپښتو ژبې ÇساÓ همدغه ګډæ åډå ژبه 

) .åÏ بهÒ تهæنه متفا æÑله نو æÇ عجيبه åيو ÇÏ ملهÇ ېÏ نوله íæ٥جوړ(  
كله چې ÑæÇÑټى Ïخپل ګرÇمر په مقدمه كې Ïپښتو æÇ نوæÑ ژبو په ÑÇتباØ غږيږÏ ¡íهغو كسانو 
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نظرياíæÏÑ Ê چې Çæيى پشتو يوÑÂ åيايى ژبه Çæ æÇ åÏيى چې (پشتو Òما په خياÏ áسامى ژبو په 
كوÑنۍ پوÑې Çړå لرì.) پدې پسې ÑæÇÑټى كوشش كوæ ÇÏ íښيى چې پښتو هم په صوتى¡ هم په 

) .åÏ تؤلې åنى ژبو سرÇعبر æÇ له له عربى Ùلحا ìهم په نحو æÇ ٦صرفى(  
ÑæÇÑټى يو ځيرÏ æÇ ßډېرې æسيعې مطالعې خاæند محقق æÇ æ له ÒړÇ åيرÇنى ژبو په تېرå بيا Òند 

سرå يې Ïپښتو نژÏې ÑÇتباßÑÏ Ø كړæ ì.مثالð يو ځاì ليكى:  
(نن له Çباسيند نه سمدستى لويديځ پلوته ÇÏسې يوå ژبه æيل كيږì چې ÏعباÇÑتو æÇ ساختماä په 

لحاÙ له هرې معاصرې ژبې نه بېخي فرÞ لرæÇ í په غالب ګومن له Òند¡ پهلوæÇ ì عبرí نه æÇÑتې 
) (åÏ......ژبه پښتو ÇÏ æÇ åÏ٧(  

 æÑثاÂ پدغو æÇ åæ خهÇپر åكې ډېر æÑثاÂ پښتو æÇ سىÑفا æړÒ ټى مطالعه پهÑæÇÑÏ خو څرنګه چې
كي¡ چې ÑæÇÑټى په ډېر ÒياÇ Êهميت Ñæته قايل æ¡ پشتانه په مكرæÇ Ñ متوÇتر ډáæ بني ÇسرÇئيل 

بلل æÇ ææ íæ خپله پشتنو هم ÇæÑ ÇÏيت تائيدåæÇ¡ نو له Ïې Çمله ìÏ ترپايه له سامى ژبو په تېرå بيا 
عبرí سرÏ åپشتو ÇÏصل ÑæÇيښې په نږÏې ÑÇتباØ كلك ÑÏæيد Ñæ æÇنه تېرنه شو.سرæيليم جونز¡ 
 åپشتو له سامي ژيو سر Çټى نه پخوÑæÇÑ ئيس¡ لهÑ مؤسسېÏ سيايى ټلنېÂ شاهنشاهي Ï áبنګاÏ
 åنګه تبصرÑÏ بېæÇ سيايى ټولنې په مجله كې په هغې يوې لنډكۍÂÏ áبنګاÏ جونز .åæ ته بللېÑæ

كې چې Ïيوې تاÑيخي ليكنې په ÑÇتباØ يې æكړææ ¡åيل چې (پښتو كلدÇنى ژبې ته ډېرÒ åياته 
) (åÏ تهÑæ٨(  

 æÇ نىÇپوهانو له كلد æÑژبنيو مطالعاتو مقتدÏ æÇ نكوæژبې يو شمېر څيړ æÇ يخÑتاÏ پښتنوÏ مګر
نوæÑ سامى Òبو سرÏ åپښتو ÑÇتباØ په قاطعيت ÏÑ كړ æ æÇې æيل چې پښتو له Çصله يوÑÂ åيايى 

 .åÏ ژبه 

 .áچې په كا Ä Þتلى مستشرæ لومړنى Êæ١٨١٠كالپر áæÇ شيف پهÑÂÏ بياتوÏÇ سيايىÂÏ كې يې 
ټوß كې ÇÏ نظريه په صرÇحت ÏÑ كړå چې ګوندې پښتو له سامى ژبو سرå تړلې æ åÏ . åÏليكل چې ( 

Ïپښتو æÇ سامى ژبو ترمنځ نه په كلماتو كې Çندكترين شباهت شته æÇنه په ګرÇمرí جوړښت كې.) 
)٩( 

منستو ÑÇټ Çلفنسټن¡ چې Ïپشتنو Ïټلنې æÇ تاÑيخ Ï مطالعې په برخه كې Ïډېرæ æچ صالحيت 
 áپه كا¡æ ندæ١٨١٤خا åكړ ÏÑ åيليم جونز خبرæÏ كې åÑلى په باÇæ تهÑæÏ نى ژبېÇكلد æÇ پښتوÏ كې 

 åلو كلمو سرÏژبو له معا æÑيو شمېر نوÏ تلس پښتو كلمېÇ æÇ åسو åæÏ åÏ يې ليكل چېæ æÇ
) (.åÑندكترين شباهت نه الÇ åني سرÇيا كلد æÇ نيÇنه يوې هم له عبرææ ېÏ له ): ١٠مقايسه كړې. خو(  
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يو بل Çنګريز مولف¡ جاä ملكم¡ هم ÏفاÓÑ په تاÑيخ كې Çلفنسټن ته Ñæته نظر څرګند كړ æ æÇيې 
 .(ìنه لګيږ ßلي هيڅ څرÇيوÏنژÏ معاصرې ژبى تر منځ Ï فغانانوÇÏ پښتو يا æÇ íعبر Ï)ليكل چې

)١١(  

١٣ ١٢  ¿¿¿¿¿¿
 áپه كا æÇ íنجيل نوميږÇ هرې مځكېÏ ثر كې هم چېÇ ١٨٤٨په يو بل ¡ìÏ ìكړ Ñكې بېګسټر خپو 

Ïپښتو Ïساميت نظريه په قاطع ډÏÑ áæ شوې æÇ ليكل شوíÏ í چې پښتو (Ïسامى ژبو هيڅ 
) (.ìنه لر Ê١٤خصوصيا( 

Çلبته يو ÒياÊ شمېر غرتى مؤلفينو Ï æÇژبنيو مطالعاتو پوهانو نه يوÒÇې ÇÏ چې له ډېر پخوÇنه 
  .åÏ پا يى ژبهæÑÇ æهند åچې پښتو يو åÏ كه كړېÇيې هم په ډÇÏ كړې¡بلكهÏÑ ساميت نظريهÏ پشتوÏ

بيا هم كالپرÊæ لومړنى غربى محقق ìÏ چې پښتو يې يوÑÂ åيايى ژبه æبلله ÇÏ æÇ عقيدå يې په 
 (.åÏ څانګه åسترې ډلې يوÏ جرمانيك طبو ¡æهندÏ پښتو بې شكه)چې åكه كړÇكلكه په ډ åډېر

)١٥(  
 ØتباÑÇ پدې áنتاæبلله . لوæ يايى ژبهÑÂ áæعالم پاټ هم پشتو په قاطع ډ ìژبنيو مطالعاتو ډېر لوÏ

 ÇÏسې ليكى: 

پاټ چې بل åÏÏ په سويه ستر Ïفق Çللغه عالم نه ìÏ تېر شوì¡ يوå شيبه هم پدې صرفه نه كوí چې 
) (.ìæÑÏæ كې Ñپايى ژبو په كتاæÑÇ æهندÏ ١٦پشتو(  

ډäÑæ هم Ïپښتو منتخباتو په مقدمه كې پښتو يوå سوچه ÑÂيايى ژبه æبلله æ æÇيې ليكل چې 
) (.åÏ ې مربوطهÑنۍ پوÑسى ژبو په لويه كوÑفا æهندÏ پښتو)١٧(  

Çما هر څومرå چې Ïژبې تاÑيخي مقايسوí څېړنې ÒياترÏ åعلم حيثيت غوåÑ كاÏ ¡åæژبو په باåÑ كې 
مطالعه هم هغومرÏ åقيقه كېدله. Ïپشتو په برخه كې هم پوهانو يوÒÇې پدې قناعت æنه كړ چې 

ÏهندÇ -æيرÇنى ژبو په كوÑنۍ پوÑې مربوطه ÑÂيايى ژبه يې æبولى¡ بلكه غوښتل يې ÇÏ هم معلومه 
  .íلر ØتباÑÇ Õخا åنۍ له كومې څانګې سرÑغې لويې كوÏÏ چې íكړ

څرنګه چې په پښتو كې ÏهندÇ æيرÇنى ژبې Ïلويې كوÑنۍ ÇæÏÏړæ ډلو خصوصياÇÑæÏ Êيه æÇ په 
 æفرÊ موجوíÏ Ï¡ نو په áæÇ كې چا پښتو په هندì ډله پوÑې æتړله æÇ چا په ÇيرÇنى ډله پوÑې. 

كوã غربى ليكوáÇ چې پښتو يې لومړì ځل ÏهندÇ æيرÇنى ژبو له هندì ډلي سرå مربوطه æګڼله هغه 
 áليچ په كا.ìÏ ليچ ÊبرÇÑكې ١٨٣٩ åÑمر په باÇپښتو ګرÏ سيايى ټولنى په مجله كېÂÏ áبنګاÏ كې 

يو مضموä¡ چې په حقيقت كې په لويديځ كې Ïپښتو ګرÇمر لومړنۍ ېرحه åÏ. خپوÑ كړ Ï æÇهغه په 
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 .ìبڼه لر ÊسنسكرÏ áæتو ښيي چې پښتو په قاطع ډÇصوÇÏ Êسنسكر æÇ پښتوÏ مقدمه كې يې
)١٨( 

Çما چا چې پښتو Ïهندì ژبو Ïيوې ښايسته æسيعې تاÑيخى-مقايسوì مطالعې په نتيجه كې 
ÏهندÇ æيرÇنى ژبو له هندې څانګې سرå مربوæ Øګڼله هغه æÏæÑلف هوÑنل ìÏ. هوÑنل په خپل هغه 

Çثر كې چې ÏګاíÏ ژبو مقايسوì ګرÇمر نوميږí¡ ليكى چې Ï هندشماá غربى سرحد ترنهايى 
 (.íÏ ژبې پرتې íكافر æÇ پښتو Çنه ها خو ìې ځاÏ خوله) .íيل كېږæ ژبې ÊكرÇې پرÑپو æÏæحد
ìÏ خبرې ته Ñæ ãÇæÏكوæÇ íليكي: (ترæمپ په خپلو هغو مقالو كې چې Ïپښتو æÇ كافرí ژبو په 

 åمګر خبر........åÏ لېæړÇ Ñæ لى ته توجهÇæ ېÏژبو نژ ææÏ غوÏÏ åسر íÏله ګا ¡íÏ كې يې ليكلې åÑبا
 Êژبې مسلم خصوصيا ÊكرÇپر íÏمګاÏ پښتو ðخصوصا (غه ژبېÏ) æÇ ندې ځىÇړæ ې نهÏ له

) (.ì١٩لر(  

 æÇ Êستانى ژبو يو شمېر ګډ خصوصاÑنو æÇ پښتوÏ åژبو سر íÏنل پدې پسې له ځينو ګاÑهو
مميزÊÇ په ګوته كوæÇ í په پاì كې ليكي چې (له Ïې نه څرګنديږí چې مګاíÏ پرÇكرæÇ Ê پښتو 
 Ñسته سوæÑæ.لهæژبه يې جوړ åحتى يو æÇ ېæ ېÏنژ åمانه كې بېخى سرÒ ژبې په لرغونې íكافر æÇ

Çسينى ژبې ÏمګاÏ æÇ íÏغو ژبو تر منځ Çæقع شوې æÇ مګاíÏ ژبه يې Ï æÑæ æÑæ شرÞ په لوÑ بيخي 
  )٢٠لرې ټېل æهله .) (

 åختيځ پو ìلو íنسوÇچې حتى فر ææ ÒÑبا åمرæÏ Êيايى ژبو خصوصياÑÂ ìهندÏ په پښتو كې
جېمز ډÑÇ مستتر هم په áæÇ سركې په خپل هغه Çثر كې چې هند ته Ïفاللوجيكو مطالعاتو 

 áپه كا æÇ íپوټ نومېږÑسفرÏې ١٨٨٧Ñډله پو íنى طبو په هندÇيرÇ æهندÏ ¡ìÏ ìشو Ñكې خپو ã
  )٢١مربوæ Øګڼله. (

 Ñتړله هغه شيلې ډيوæÏ åنى څانګى سرÇيرÇ نې لهæÏ نى ژبوÇيرÇ æهندÏ ÑÇæ áæÇ ما چاچې پښتوÇ
 áپه كا æÇ ìنومېږ (áجماÇ ìفاللوژ ìمقايسوÏ) ثر كې چېÇ په خپل هغه åÏ.ìÏ١٨٥٣ Ñكې خپو 

شوìÏ ì¡ پښتو¡ ÇساساÇÏ ¡ðيرÇنى ژبو په كتاÑ كې æÑÏæ له خو په عين æخت كې يې ææيل چې 
پښتو څانته خاÕ موقعيت لرÇÏ ìÏ.ìيرÇنى ژبو په بحث كې ليكي چې ÇÏفغانستاä ژبه يهنې 

پښتو هم په همدې څانګه پوÑې ÑÇتباØ لرí خو (ځانته يې په يوå خاصه Ç æÇبتكاíÑ طريقه 
) (.ìÏ ìكړÑæ ÝنګشاÇ٢٢(  

Ïژبنيو مطالعاتو لوì عالم ماكس ميولر هم پښتو له ÇيرÇنى ژبو سرå مربوطه æګڼله. åÏ په خپل هغه 
 áپه كاæÇ íÏ (مركز ژبېÏ جګړې Ï كې Þپه شر ) يې äÇثر كې چې عنوÇ١٨٥٥ Ñكې خپو ã
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 .åÏ تړلې åژبو له ډلې سرÏ ÓÑفاÏ Ùمر په لحاÇخپل ګر Ï.......پښتنو ژبه Ïفغانى ياÇ) :ليكلæ¡شو
)٢٣(  

 áكې چې په كا (بهÒ فغانانوÇÏ) ثرÇ بل åسته په خپل يوæÑæ١٨٦٢ميو لر åشو¡ خپله خبر Ñكې خپو ã
نوåÑ هم تصريح كړæÇ å پښتو يې ÇÏيرÇنى ژبو په شرقى ډله پوÑې مربوطه æګڼله æÇپدې ترتيب يې له 

  )٢٤(Òند) سرæ åنښلوله. (

 áهمه ١٨٣٣پاټ په كاæÏ يې په åړÇæÏ سىÑفا æÇ پښتو æÇ ېىæ نيوÑپايى ژبې په پنځو كوæÑÇ كې ã
  )٢٥كوÑنۍ پوÑې مربوطې ګڼي. (

  .åÏ مستقله ژبه بللې æÇ څانته åنى ژبنيو ډلو ترمنځ يوÇيرÇ æÇ íهندÏ ما ځينو پوهانو بيا پښتوÇ
ډÇكتر ÑÇنست ترæمپ چې Ïخپلو ډېرæ æسيعو ژبنيو مطالعاتو æÇ څېړنو په لړكې يې پښتو ګرÇمر 
 Êليكي: ( پښتو كلما æÇ كړۍ بولي áتصاÇ åني ژبو ترمنځ يوÇيرÇ æÇ íهندÏ پښتو¡ìÏ هم ليكلى

 æÇ ÝصرÏ ¡íÏ íسندهي نه مشتق شو æÇ بيا پنجابى åلهجو¡په تېر ÊكرÇنډيو پرæله ګا ðمستقيما
تركيب Ïعمليې Ïساختماä له نظرå سندهى ته بېخى Òياته Ñæته åÏ: پښتو په تېرÒ åمانه كې 

 ÓساÇ سندهي ژبې پرÏ ېÒÇيو æÇ íكامل مطابقت لر åله سندهي سر åفعالو له نظرÇ ìمتعدÏ
تشريح كيدلى شى.مګر پښتو په هيڅ صوÊÑ كومه ÏپرÇكرÊ لهجه نه åÏ ¡ بلكه يوÒ åړå مستقله 
ژبه åÏ چې له هندÑÂ ìيايى ژبو نه ÇÏيرÇنى ژبو كوÑنۍ ته Ïبدلوä لومړنۍ مرحله ښيى æÇ ځكه نو 

ÇæÏÏړæ خصوصياæÇ Ê مميزÊÇ پكښې څرګند íÏ¡ خو بيا هم ÏپرÇكرÊ خصوصياÒ Êياترå پكې 
) (.íلګو ÎړÇ هم åفيايى موقعيت سرÇهغې له جغرÏ خصوصيت ÇÏ پښتوÏ .íÏ ÒÑ٢٦با(  

æÇ شيلى ډيوÑ ) ٢٧ هم پښتو يوå ځانته مستقله æÇ خاصه ژبه æبلله. (AdelungپرæفيسوÇ Ñډيلنګ 
هم¡ لكه څنګه چې æړÇندې ææيل شوÇæ ¡áيي چې (پښتو ځانته په يوå خاصه Ç æÇبتكاíÑ طريقه 

) (.ìÏ ìكړÑæ ÝنكشاÇ٢٨( 

 íÏ نيانو له پښتهÇيرÇ Ï يى چې پښتانه¡ نهÇæ æÇ íنظر لر Çكې هم همد åÑپښتنو په باÏ خپله äÑæډ
) .ìÏ ãلسونو تر منځ يو مستقل قوæ æستر æړÇæÏ غوÏÏÇÏ هنديانو¡ بلكهÏ نه æÇ٢٩(  

جاä ملكم هم پدې برخه كې ډäÑæ ته Ñæته نظر لرæÇ í ليكي چې (پښتانه له فاÑسيانو æÇ هنديانو نه 
) (.íÏ خلك Êæ٣٠متفا(  

Çما Ïچا خبرå چې Ïپښتنو Ïژبې Ïيښې Ç æÇصالت Ïټاكلو په برخه كې Ï كاڼي كرښه شوå¡هغه 
فرÇنسوí لوì عالم æÇ ستر مستشرÞ جېمز ډÑÇ مټټر Ï åÏ .Äخپل هغه ÇÑÏنه æÇ ستر Çثر په æÇله برخه 
كې چې ÇÏفغانانو æلسى سندÑې نومېږí تو پشتو Ò æÇند په پوåÑ تفصيل æÇډېر Ïقت سرå مقايسه 
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كړې æÇپه پاì كې Ïې نتيجې ته Ñæسېد چې پشتو له Òند سرæÏ åمرå نژÏې ÑÇتباØ لرí¡ لكه نوې 
فاÑسي يې چې له Òړې فاÑسى سرå لرí. پدې ډáæ ډÑÇ مټټر ÏيوÇæ åقعي طالب Çلعلم په حيث 

پخوÇنۍ نظريه Ïنويو حقايقو په Ñڼا كې بدله كړæÇ å پښو يې په قاطع ډÏ áæهندÇ æيرÇنى ژبوÏ لويې 
ډلې ÇÏيرÇنى ډلې په شرقى ډلګۍ پوÑې مربوطه æګڼله æÇ په ډÇګه يې كړå چې پښتو Òند ته بېخى 

نژÏې يوå بله ژبه åÏ. خو پښتو Ïشمالى هندí ژبو عناصر هم په بېخى خالÕ الæÇ Ó پرÇخه پيمانه 
) .íÏ í٣١كسب كړ(  

جوÌÑ ماÑګنسټرä چې Ïپښتو ژبې په تېرå بيا Ïهغې ÏتاÑيخى-مقايسوí څېړنې په برخه كې له 
ډÑÇ مټټر نه æÑæÇÑسته Ïډير æÇچت صالحيت خاæند Ï ¡ìÏډÑÇ مټټر نظر كامالð تائيدìæ. خو په 
عين æخت كې پښتو په شرقى ÇيرÇنى ژبو كې Ïساكانو لرغونې ژبې ته æÏمرÑæ åنږÏې بولى چې 

Çæيى پښتو له Çصله¡ غالباð¡ يوÏ åساكا لهجه ìÏ .åÏ خبرې ته Ñæ ãÇæÏكوÇæ æÇ íيي Çلبته ÏÏې 
) .íړيكى تثبيت كړÇ ېÏژبو ډيرې نږ ææÏ غوÏÏ ېÏ ìنشته چې سړ äمكاÇ٣٢(  

) .íæتائيد ¡ðساساÇ ¡مؤلفين هم Ñځينې نو åخبر äګنسټر ÑماÏ٣٣(  
كه سړÏ ìماÑګنسټرä نظريه منى æÇپښتو Ïساكايوå لهجه ګڼى¡ نو معنا به يې íæÇÏ چې پښتو لږ 
Ñ لږåÑÒ åæÏ å كاله پخوÇ معموله åæ. ځكه Ï ساكانو مشرá äÇ ميالÏ نه تخمين سل كاله Ïمخه يعنې 

) Ïكې يې ٩٧ áكا íÏپه پنځم ميالæÇ áكې مسلط شو Çكې¡ په نننۍ پښتونخو Çخوæپه شا (.ã.Þ 
  .åكه شو ÑÏپدې پسې يې ژبه هم الæÇ åسېدÑæ å ìسلطه پا

ÓæÇ سوìÏÇÏ áÇ چې پښتو æÇ ساكاخو¡ ÇساساÇÏ ðيرÇنى ژبو په شرقى ډله پوÑې مربوطې ژبې 
íÏ¡نو پښتو æÏ ÇÏمرå قوÏ íهندí ژبو خصوصياÊ له كومه كړÇÏ ¿áسوÇ åæÏ áÇحتمالى ځوÇبونه 

لرلى شى. يو ÇÏ چې پښتو له Çصله يوÇ åيرÇنى ژبه æÇ åæ هندí ژبو ډېر ÒياÊ عناصر¡ لكه څنګه چې 
 åæ ژبه åسې يوÇÏ سرنه áæÇ چې پشتو له ÇÏ بل .íÏ íخل شوÇÏ Ñæ ستهæÑæ ¡يىÇæ Ñنو æÇ مسټټر ÑÇډ
 .æڅېړæ áحتماÇ áæÇ ÇÏ ìځئ چې لومړÇÑ .نى ژبوÇيرÇÏ هم æÇ áلر Êژبو خصوصيا íهندÏ چې هم يې 

 Ñæ ختæ هغه ¡ðمعموال ¡Êسيعه پيمانه خصوصياæ åژبې په ډېرÏ ãبل قو åيوÏ ژبې ته ãقو åيوÏ
ÇÏخلېدلى شى چې لومړì قوæÏÏ ãهم قوã تر ډېرې قوæÇ æÇ íږÏې سياسى æÇ ثقافتى سلطې الندې 
ÇÑغلى íæ. خو تاÑيخ شاهدìÏ چې Ïپښتو ملك په Çسالمى عصر كې هيڅكله هم Ïهندæستاä تر 

Ïغه ÒÇÑ سلطې الندې نه ÇÑ ìÏغلى¡ بلكه پدې åÑæÏ كې ډېر ځله هندæستاÇÏ äفغانانو æÇ پښتنو تر 
 æخپريد Ï سالمى ثقافتÇ æÇ ãسالÇÏ په هند كې Ñكا Çهمد ðساساÇ æÇ غلىÇÑ سياسى سلطې الندې

سبب ګرځېدلى Ç .ìÏما له Çسالã نه æړÇندې ÇÏسې يوåÑæÏ å تېرå شوې چې په هغې كې Ïپښتنو 
 åÑæÏ ÇÏ .æ غلىÇÑ ثقافتى سلطې الندې æÇ طوالنى سياسى æÇ íتر يوې قو äستاæهندÏ ملك
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ã.Þ.) پيل شوې Ï٣٢٣موÑيا ÏكوÑنۍ ÇæÏكدÑÇۍ عصر ìÏ چې ÏچندÇÑګوپتا ÇæÏكدÑÇۍ له سرنه (
ã.Þ.) پاì ته Ñسېدلې æÇ åÏ نږÏې سل كاله يې ãÇæÏ كړìÏ ì. په Çæقعيت ÂÏ æÇ٢٢٧شوكا په مرګ (

 æÇ سعتæ åمرæÏ په Êژبو خصوصيا íندÏ شى پښتو ته ìچې كېد åÏ åÑæÏ ينۍÒÇيو Çكې همد
قوÑæ Ê ننوتى æÇ íæ كه ÇÏ خبرÇÏ åسې íæ نو پښتو به لږ تر لږå يوåæÏ å نيم åÑÒ كلنه æÇ حتى تر هغه 
 æÇ ìهندÏ ګڼى چې په پښتو كېæ سېÇÏ æÇ نيæ áحتماÇ áæÇ هغه ìما كله كه سړÇ .íæ بهÁ åړÒ نه هم
ÇيرÇنى ژبو خصوصياáÇæÏ äÇ Ê سرنه موجوææ Ï¡ هلته نو بيا Ïترæمپ نظيه تقويه كېږæÇ íپښتو 
ÏندÇ æÇ íيرÇنى ژبو تر منځ يوå ډېرå لرغونې ÇÏتصاá كړۍ يا په بل عباÏÏ ÊÑغو ææÏ كوÑنيو Ïيو 

 شمېر ژبو ÇÏنشعاÈ منشأ ګرځى. æÏÏهم فصل ياÇÏÏشتونه: 

  .ÑæÇÑ١٧ټى¡هنرì¡پښتوګرÇمر¡مخ)١
٢ (  .ìÏ ìمر په مقدمه كې معرفى كړÇخپل ګرÏ ټىÑæÇÑ æÇ ìÏ يخÑپښتنو تاÏ ßلملوÇÉتذكر

  .ÑæÇÑ٨ټى¡پښتو ګرÇمر¡مخ )٣
  .ÑæÇÑ١٢ټى¡ پښتوډكشنرí¡مقدمه¡مخ )٤
همدÇ Çثر ¡ همدÇ مخ  ) ٥
  .٢٣-ÑæÇÑ٢٢ټى¡پښتو ګرÇمر¡مقدمه¡مخ )٦
  .٤همدÇ Çثر¡مخ )٧
٨(ßټو¡Êسيايى مطالعاÂ ¡يليمæ ١٧٦¡مخ ٢جونز.  
  .ÑæÇÑ١٧ټى¡ پشتو ګرÇمر¡ مقدمه¡مخ ) ٩
  ١٩١-Ç١٩٠لفنسټن¡منستوÏ¡ÊÇÑكابل سلطنت¡مخ )١٠
١١( ßيخ¡ټوÑتا ÓÑفاÏ¡ä٥٩٧ ¡ مخ ٢ملكم¡جا.  
  .٦٥ډäÑæ¡برناÇÏ¡ÏÑفغانانو تاÑيخ ¡ ياÇÏÏشتونه¡ مخ )١٢

  .٢ ډäÑæ¡پښتو منتخباÊ¡ مقدمه¡مخ )١٣
١٤( ßسيايى ټولنې مجله¡ټوÂÏ áبنګاÏ¡ÑæيسيدÇ¡á٢٩لونتا áمخ ١٦٠¡كا ã٣٢٥  
  .ÑæÇÑ١٧ټى¡ پښتو ګرÇمر¡مقدمه ¡ مخ ¡)١٥
  .٣٢٥لوæنتاá¡ مخكې ياåÏ شوې خپرæنه¡مخ )١٦
  .٢ډäÑæ¡پښتو منتخباÊ¡ مقدمه¡مخ )١٧
١٨ (ßسيايى ټولنې مجله¡ټوÂÏ áبنګاÏ ¡ÊبرÇÑ ١¡مخ٨ليچá١٨٣٨¡كا.  
  .٣٣هوÑنل¡æÏ æÑلف ÏګاíÏ ژبو مقايسوì ګرÇمر ¡ مقدمه¡مخ )١٩
  ٣٤همدÇ Çثر¡مقدمه¡مخ )٢٠
٢١(ßې ¡ټوæژبو سرÏ هندÏ¡ÌÑ٩ ¡مخ ١٠ګريرسن¡جو.  
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  .Ï٢٩٩بوÑشيلى¡Ïمقايسوì فاللوجى Çجماá¡مخ )٢٢
  .٣٢ميولرمكس¡ په شرÞ كې Ïجګړې Ïمركز ژبې¡مخ )٢٣
٢٤(ßې¡ټوæژبو سرÏهندÏ¡ÌÑ٩مخ١٠ګريرسن¡جو.  
  ٣٢٥لونتاá¡ مخكې¡ياåÏ شوې خپرæنه¡مخ ) ٢٥
  .١٢ټرæمپ¡ÑÇنست¡پښتو ګرÇمر¡مقدمه¡مخ )٢٦
  ١٨ ÑæÇÑټى¡ پښتو ګرÇمر¡مقدمه¡مخ )٢٧
  .٢٢٩شيلى ډېر¡مخكى ياÇ ìæ Ïثر¡مخ ) ٢٨
Çنګريزì)   (٧٢ ډÇÏ¡äÑæفغانانو تاÑيخ¡ياÇÏÏشتونه¡ مخ )٢٩
٣٠ (ßيخ¡ټوÑتا ÓÑفاÏ¡ä٥٩٧¡مخ ١ملكم¡جا.  
٣١ (ßې¡ ټوæژبو سرÏ هندÏ ¡٩¡مخ ١٠ګريرسن.  
٣٢(ßټو¡ ÝÑلمعاÇÉيرÇÏ سالمىÇ¡ÌÑجو ¡äګنسټرÑ٢٢¡مخ.١ ما.  

  ٦٨-æÇ٦٦الÝ كرíÏ ¡æ پټانز¡مخ ) ٣٣
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 Ï پښتنو په Çړå نوې څرګندæنې

Ï پښتنو په Çړå ګڼ شمېر څېړæنكو æÇ لرغونپوهانو (په تېرå په æÑæستيو ÑÏې پېړيو كې) æÇږÏې 
 Çكه له يوې خو æبهرنيو يرغلګر æÇ ښمنانوÏ نيوÑيو شمېر كو .íÏ íكړ åڅېړنې تر سر æÇ نېæڅرګند

 Êكسا æÇ غچ Ï يې Çخو له بلې خو íÏ íكړ åÑبې كو æÇ ژليæ له كبله íتير áÇæ سلهæ Ï يې پښتانه
Çخستلو له بابته Ïغه ستر æÇ مېړني æÇلس ته فرهنګي Òيانونه هم Ñسولي ÏÏ . íÏې æلس لويه 

فرهنګي شتمنۍ يې يا لوټ كړې æÇ يا خو يې له مينځه æړې åÏ . له Ïې سربېرå بهرنيو (په سر كې 
Çنګليس Ç æÇيرÏ äÇ بېلګې په توګه ياææÏ) خپلو ليكوÇلو ته Ïندå سپاÑلې åæ چې ÏÏغه ټبر æÇ توكم 

په هكله شكونه æÇ غولونكي Çندæنه Ï خپلو څرګندæنو له مخې ډÇګيزå كړí. نو ځكه خو Ïښمنانو 
په Ïښمنۍ æÏ æÇستانو په ناپوهۍ ÇÏسې بې بنسټه خبرې چې ګنې پښتانه څوæÇ íÏ ß له كومه 
ځايه ÇÑغلي íÏ¿ چاغې كړíÏ í . له نيكه مرغه چې æÑæستيو څېړæنكو ÇÏ خبرå سپينه كړå چې 

 Ï æÇ áÇسيمې ليكو Ï كړې چې يو شمېر åګيزÇيې هم ډ åخبر ÇÏ خو íÏ äياياÑÇ پښتانه په خټه
لويديځو هېوæÏÇ څېړæنكي Ñښتيا چې Ç ÏنګرېزÇنو السپوځي Ï æÇ ææغو (ګوÑګانيانو¡ صفويانو 

 Ï ښمنانوÏ فرهنګي æÇ غو سياسيÏ Ï خپل ناسپېڅلي چوپړ له بابته Ï يانو) السپوڅوÑقاجا æÇ
خوښۍ لپاÇÏ åÑسې په ناسمو څرګندæنو الÓ پوÑې كړì چې ساìÑ يې په تاÑيخ كې لږ تر سترګو 

 Ï æÇ ګانيانوÑهند ګو Ï ¡هخامنشيانو¡ ساسانيانو¡ تركانو¡ چينيانو¡ عربانو¡ چنګېزيانو .íكيږ
ÇيرäÇ صفويانو æÇ قاجاÇÑنو æÇ نوæÑ له Çفغانانو سرå له سياسي Ïښمنۍ سربېرÏ å فرهنګي Ïښمنۍ 

 æÇ نكوæچې يو شمېړ څېړ æنه كړ åبايد هېر åخبر åلې يوæ .ìÏ ìچلند كړ ßښمنۍ ډÏ له كبله هم له
 Ï فغانانوÇ æÇ پښتنو Ï يستلى چېÇ ÑياÒ ڼا كېÑ ندې پهÏ خپلې سپېڅلې Ï لرغونپوهانو

څرنګوÇلي æÇ څومرÇæ åلي په Çړå بې پرې ÇÏسې څه æكاږí چې æÇسني ÇÑ æÇتلونكي نسلونه له 
تاÑيكي نه æژغوæÇ íÑ يوå سمه الÑæ åÑته Ñæ په ګوته كړí .ليكوÇلو æÇ څېړæنكو پخپلو علمي 

هاندæ هڅو كې ÇÏ خبرå سپينه كړې چې پښتانه ÑÇياياæÇ íÏ ä پښتو Ï هندæÑÇ æپايي ژبو څخه هغه 
 Ï æÇ íيايي ډلګۍ كې شامليږÑÇ غې څانګېÏ Ï ځي¡ بياÇÑ يايي څانګه كېÑÇ æچې په هند åÏ ژبه

 íلر åړÇ ېÑپو Îختيځ ښا áيايي ډلګۍ په شماÑÇ… ژبپوهانو بې بنسټو æÇ چې لرغونپوهانو ÓæÇ 
æÇ غولوæنكو Çندæنو æÇ شكونو ته Ï پاì ټكى Çيښى æÇ ¡ìÏسني ÇÑ æÇتلونكي كوá ته Çړينه نه 

 Ï چې ìÏ ÇÏ نديزÇړæ .íغبرګې كړ ÇÑ ړې ببواللې بيابيا پخپلو ليكنو كېÒ بريښي چې تېرې
ساينس æÇ پرمختلې تكنالوژí په Ñڼا كې ÏÏې æÇلس پيدÇيښت æÇ پايښت Ï تاÑيخ æÇ ژبپوهنې له 

مخې په نوí علمي ميتوÏ نوې څېړنې پيل كړÇÏ . í چې Ï كيس عبدÇلرشيد Çفسانوí شته Çæلى په 
 íفسانوÇ áæې ډÏ خو په åÏ نه åخبر áمها åÏږæÇ Ï ÇÏ íÏ يښې ځغلوليÑ يتونو كې لږې يا ډېرېÇæÑ
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 Ï åپه تېر .íÏ íڼا كړÑ ګوټونه åÑته څېړنو تياÑæ چې په ÏÇبريښي لكه ستر كهز åÑغو Ñغو æخبر
 æÇ ìندې كړÇړæ خپلو علمي څېړنو نچوړÏ يې Çغرغښت يا ګرشاسب په څېړنه كې چې له يوې خو
له بلې خوÇيې Ï ستر شاعر "حكيم Çسدí طوسي" شعرæنه تفسير كړæÇ í څېړلي íÏ . نوموړí په 

Ïغه كتاÈ كې Ï بيټني (بيټ=Çتريت)¡ سړبن (سرæند) æÇ په تېرÏ å غرغښت (ګرشاسب = 
) په ÇړæÇ åږÏې خبرې كړÇÏ æÇ íÏ íسې يې په ګوته كړې چې Ïغه پښتوä مېړÏ å …غرشاسب

 ) كاله Ï مخه ژæند كړìÏ ì . "كه چېرې æÇ Ïستا له مخې ÏÏغه ستر øÇتل Ï ژæند نېټه 2400-3000(
 æسپړæ… Ï ندæغرغښت –ګرشاسب ژ Ï يا 2400 نو æÇ 3000 ټكلېدلى شيÇ كې Çخوæكالو په شا 

 ÏÏ åÒې Çند پلوì يم æÇ تايúدãæ يې ." (æګوÑۍ غرغښت يا ګرشاسب كهزÏÇ لومړì مخ). …
 åيخپوÑنګه تاÑÇÏ . پېژني ãتل په نوøÇ åيو Ï كابل Ï "مسټټر "ګهرشاسبÑÇÏ" åلرغونپو íنسوÇفر
كهزÏÇ بيټ نيكه يا بيټن له Ïې سربېرÇ" Ï åترÊ" په نوã هم ياÏ كړæÇ ìÏ ì ډÇګيزå كړې يې åÏ چې 
 ãشي كو áكاږæ په بڼه هم "ØترÇ" Ï "ÊترÇ" كه چېرې íÏ غلي نومونهÇÑ كې Èستا په كتاæÇ Ï ÇÏ

 åګانو په پرتله ډېرÏÇشهز æÑنو Ï ÊترÇ" :íÏ ليكلي åړÇ (بېټني ) په ÊترÇ Ï íنوموړ. íنه لر ßبا
 åÏ كمنۍ چلولېÇæ… ÏÇ8" (غرغښت¡ ګرشاسب كهز Ñغبا åيخپوÑنامتو تا ÏÇهېو Ï ÒÇÑ Çمخ) همد 

" :íÏ ند كښليæړÇ ېÏ غه …پهÏ چې íته شوÑپو ÇÑ كې äپه سيستا ÏÇهېو Ï موږÒ äتالÇ ډېر نامتو 
íÏ جمشيد له پښته Ï äتالÇ… كړ له هغې څخهæ åÏÇæ åسر Ñله لو åنګ شاÑبلي كوÇÒ Ï جمشيد چې 

Ï "توÑ" په نوÒæ ìæÒ ãېږېد . له هغه څخه "شيد سپ" له نوموړí څخه (توÑګ) æÇ له طوÑګ څخه 
"شم" له هغه څخه "ÇثرæÇ "Ê له نوموړí څخه "ګرشاسب" (غرشاسپ) æÇ له ګرشاسپ څخه 
"نريماä" له هغه نه "ساã" له ساã نه "æÇ "áÇÒ له áÇÒ نه "Ñستم" Òæېږېد ." (تاÑيخي جغرÇفيه 

277 "ÊثرÇ "Ï چې ìې خبرې پخلى شوÏÏ كې هم "ßلملوÇ ìحياÇ" æÇ يخÑپه تا äسيستا Ï (مخ
ìæÒ "ګرشاسپ" Ï خپل سفر په ترڅ كې Ç ÏناæÇ Ñ خرما æنه æليدå چې له بابته يې Ïسيستاä بنسټ 

 مخزيږíÏ كې ) Ïغې سيمې (ÑÒنګ 128-136كېښوÇÏ . Ïسې هم æيل كيږí چې ساكاä په (
 .åشو áنوموæ نومونو æشو æÏغه سيمه په ياÏ غلل نو ځكهÇÑ ته (äسجستا=äسيستا=äسكستا=

" :æكاږ åندÇ له ÊÏæهېر Ï… "پايي ساكانو ځانونه "سكلتæÑÇ Scoolotes هم … بلل ÔيوÑÇÏ 
 íÏ پښتانه …ساكانو "سكه" بللي æÇ چې مخ په 2…"(پښتو äيايي ساكاÑÇ لې هغهæ . (مخ

مينځنۍ Çسيا ÇÑ ماÊ شوÏ ÇÏ íÏ í هغو ساكانو پاتې شوني íÏ چې æÇ Ïمې مخزيږíÏ پېړۍ په 
ړæمبيو كې Ï قفقاÒ له غرæنو æÇæ ÇÑښتل نو ځكه خو "Ï ساكانو ژبه سرå توپير لرæÇ í لويديز 

ساكاä له ختيزæ ساكانو سرÏ å ژباړä په æسيله خبرې Çترې كوí " (كله چې ساكاæÇ Ï äسني 
 Ï íنوموړ áڅښتن شو Ìتا æÇ ßÇæ Ï بيا كله چې æÇ áشو ìپه ځا ìځنو سيمو كې ځا äفغانستاÇ
 ìچې په پا åته مخه كړ íÑبيا يې هر لو æÇ نيولېæ لويديزې سيمې áشما æÇ ختيزې áشما ÏÇهېو
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 æÑنو æÇ Ïمحمو íغزنو Ï (پښتنو) فغانانوÇ خو åÑې پر مخ الړ .په ښكاÑستانه پوæتر هند äÇ كې
 æÇ åæ ساتلې íÏÇÒÇ مېشتو هغو خپله Ñله . مګر په غوæبرخه جوړ åستر åلښكر يو Ï شاهانو íغزنو
 . åسيدÑ ته ßÇنومي ټولو ßضحا åيانا يوÑøÇ لرغوني Ï يې åÑøÇ لي چېÏلوÑÏ يې äسې شاهاÇÏ ښايي

 مخ ) ډېرæ لرغونپوهانو æÇ څېړæنكو ضحاÏ ß سهاß مترÝÏÇ ګنلى نو ځكه خو Ç)9-158لفسټن 
 ÑياÒ). شي ÊباÒ "ßقيعت "سهاÇæ يخيÑيو تاÏ شي ìÇكيد ßضحا " íساطيرÇ سېÇهمد"

مخ) لكه څنګه چې Ï ضحاß په ÇړÇ åساطيرÇ íنګېرنې ځاì ځاÇ Ï ìفغانستاä په لرغوني 142
 ¡ÈسياÇفرÇ (ګرشاسب ¡ سرند ¡ ØترÇ) غرغښت¡ بيټن ¡ سړبن Ï نګهÑ ÇÏ æÑيخ كې ګوÑتا

 )¡ يما (يم-جم-جمشيد) Ï æÇ نوæÑ په Çړå هم æÇږÏې څرګندæنې شوHio Shengah íهوشنګ ( 
íÏ گ كه چېرې ضحاÏ ß" ساكو" معرíæ È نو ساكانو خو Ç Ïفغانستاä په لرغوني تاÑيخ كې æړ 

ځاì تر السه كړÇÏ Ï æÇ ìÏ ìسې يوې لويې Çæكمنۍ بنسټ يې كېښوÏ چې پاتې شونو يې په 
 Çخوæپېړۍ په شا íÏشپږمې مخزيږ Ï چې هخامنشيانو áكړ گ هغه مهاæ لسګونو كلونو حكومت

 ã Þ ) يو Ï بل پسې باختر¡ ستا ã Þ 545 – 539كې په Çفغانستاä تېرæ ìكړ په پرلپسې توګه يې (
ګيديا (Ç Ïفغانستاä مركزí سيمې)¡ سيستاä¡ بلوچستاÏ æÇ ä ګندهاÇÑ سيمې الندې كړې æلې 
Çفغانستاä شپږ كاله Ï "كوÔæÑ" له پوځ سرå جګړæ åكړå چې په پاì كې Ï هغې خونړۍ جګړې له 

 ã Þ كاá كې ææژá شو. Ï ÇÏ ليكلي تاÑيخ 529بابته چې په كاپيسا كې پېښه شوå پخپله كوÔæÑ په 
يوå پاڼه åæ چې ÏÏې جګړې ياæÏنه كوí خو لكه څنګه چې Ï لرغوني باختر Ï بنسټ په مهاá ليك 

æÇ لوست نه ææ چې Ï هغه مهاá ټولې فرهنګي شتمنۍ يې Ï كتاÈ په بڼه كښلې ìÇæ نو ځكه خو نا 
لوستو Ïغه پېښې æÇ Ïلسې كيسو په بڼه (پلكوÑ) سينه په سينه æÇ خوله په خوله له يوå كوá نه بل 

 íÏ íته غبرګې كړ áيا لږ …كو æÇ لسي كيسوæÇ ¡æساطيرÇ چې íÏ ړÇ ېتهÏ نكيæنو څېړ ÓæÇ 
ترلږå لرغونو æÇستايې æ æÇيدÇ íثاæÑ ته پاملرنه æكړÏ æÇ í يوå عالم خبرå چې "تاÑيخ په Çفسانه 

 Hio – Shengahكې íÏ" په Ïغه بنسټ خپلې ليكنې بشپړې كړÏ . í ساíÑ په توګه "هيوشنګه" 
 " äياÏÇبيا "پيشد æÇ ìÏ غلىÇÑ نسبتي صفت íÏÇپيشد " ÊÇÏ åپر" Ï ستا كېæÇ ډېر ځله په åسر

Òموږ په لرغوني تاÑيخ كې æړ ځاì لرí . كه چېرې "هوشنګ" ÑÇÏيايانو لومړì نيكه ګڼل شوì په 
"æيدí" سرæÏæنو كې بيا ÑÇ Ïيايانو لومړۍ موæÇ Ñ پالÑ "يم" æÇ "يمي" ګڼي . بيا Òموږ Ï هېوÏÇ په 
 Ï . جمشيد" هم پېژنو æÇ نګه "يم¡ يما¡ جمÑ ÇÏ پېژنو äياÏÇيخ كې لكه څنګه چې پيشدÑلرغوني تا
æÇستا په لرغونو "ګاټونو " كې "يما" Ï "يمه" په بڼه كښل شوìÏ ì . غرشاسپ يا ګرشاسپ هم په 
æÇستايي متونو كې Ï يوå ستر Ò æÇړÇ Ñæتل په څېر په ګوته شوÒ æÇ ìÏ ìياته شوې åÏ چې Ïغه Çتل 
 æÇ (ìÏ ìشو áژباړ áكاپو íچې بيا په پهلو ìشو ÑنځوÇ كرته په بڼهÇæ Ï كابل) سيدÑæ ÇÑ تر كابله

 "Ï سيستاÏ ä تاÑيخ په حوÇله Ï ښاÑ بنسټ ګرشاسپ Çيښى ìÏ ." …په يوå ښكلې نجلى مين شو
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 Ïخيرمحمد سا äياياÑÇ بنسټ 96(لرغوني äسيستا Ï چې íنكي كاږæڅېړ Çمخ) له يوې خو
 Ï ãنو äسيستا Ï چې íÏ ندÇ ېÏ نكي پهæبهرني څېړ æÇ نيÑكو Çله بلې خو æÇ يښىÇ "غرشاسب"

ساكانو Ï ټبر نسبتي نوã (سكه¡ ساß¡ سهاß¡ سيستاä¡ سكيستاä¡ سكيتاä¡ سستاä) ìÏ . په 
 åæÏ سر كې íغه ټبر په لومړÏ چې íنې هم كړæڅرګند ÇÏ åړÇ ساكانو په Ï نكوæيخ كې ځنو څېړÑتا
مهمې پالÒمېني جوړې كړې . لومړì چې Ïغه توكم Ï پامير Ï غرæنو څړځايونو ته Ñæ شېوå شو نو 

بيا يې Ï يوې æړې Çæكمنۍ بنسټ كېښوÏ æÇ Ï "كنګ Ïژ" (æÇ Ïسني كندÒ نوã هم له Ïغه نوã نه 
Çخستل شوìÏ ì) سيمه Çæ Ï ìæÏ Ïكمنۍ پالÒمېنه ځكه ګڼل شوې هغه مهاá چې ساكاøÇ Ï äمو له 

سيند نه ÇÑپوÑې æتلي نو ښايي چې Ïغه ځاì يې نيولى íæ . له Ïې سر بېرÇÏ åسې ÇæÑيتونه هم شته 
چې ښايي په "كنګ Ïژ" كې به يوå شاهي ماڼۍ له پخوÇنه ÇÏæنه åæ چې Ç ÏفرÇسياÈ له تېښې 

æÑæسته "كياني" ټبر Ïغه ځاì الندې كړÏ . ææ ì ساكانو æÏيم ټاټوبى Çæ Ï æÇكمنۍ لويه پالÒمېنه 
يې په سيستاä كې تېرå شوې چې äÇ تر هندæستانه پوÑې Ñسيدلي æÇ íÏ لرغونپوهاä په Ïې Çند 

 åالړæ ÇÑ نه ãله نو íæÏ Ï يښهÑ صليÇ ãنو íشو Ïيا Ï åشوæ åÑشاÇ تهÑæ مخه Ï لكه څنګه چې íÏ
شوې åÏ . كه چېرې ضحاß "سهاæÇ íæ "ßيا "ساÇÒ ßيي" Çسحق ÇÒيي íæ نو ÏÏې كلمې Çصلي 

بڼه "ساìÏ "ß چې په ډېرæ لرغونو متونو كې Ï "ساكا" په بڼه كښل شوې æÇ åÏ په هخامنشي 
" Ï غه كلمهÏ ډبرليكونو كېsaka په "ÒشكناÇ= ÒشكوÇ" كې ÊÇÑشوې چې په تو ÑنځوÇ په بڼه " 

 " ياåÏ شوې åÏ . په لندä كې خپوÑ شوæÇ ì ژباړá شوÏ ì هيرSkuthui ÊÏæيوناني متونو كې "
"Herodotus áثر (كاÇ له 215 –1954" نامتو íÏ غليÇÑ ځنو قومونو نومونه په كې Ï مخ ) چې 

 æÇ نوÑ گ همدÇ ډÇ" áæيرPactyica Ï äÇ ¡ پكتيكا Bactrainsساكانو سربېرÇ" åپاÑتي"¡ باكتريا 
) ãحتثاÇ كتر مرتضىÇكې هم ډ Èكتا "áې شوې خبرې پخپل 158هخامنشيانو په مهاÏمخ) يا 

ګټوÇ Ñثر كې ÇÑ غبرګې كړíÏ í كه چېرې Ï بېالبېلو څېړæنكو غبرګونونه له پامه تېر كړæ æبه 
 äلي¡ بختياÏښو "íپريدÇ سنيæÇ" پريتي يېÇ ¡ګڼلي "ßسها" ßلرغونپوهانو سا æچې ډېر æÑګو

 " äقافله "بختياÑÏ قافله íÑحصا ÑندÇ äياÒتا. íÏ íپه ګوته كړ "äپكتو =äپښتو = äيې "پختو
 äعنا ÑندÇ äياÒند تاÏÒ برها بر همÇ هم شكسته ÑÏ فرخي" كوهها" äÇæÑكا ÑÏ äÇæÑكا íÑصحا ÑندÇ

 äÇخترÇ ÚسماÑÏ äكوبا ìپا äساæچو نوعر äبختيا "äسعد سلما Ïمسعو" Ñمها ÑندÇ äبختيا æ
شب پالæ ÓچرÎ كوهاÏ äيدÇ åند پختګاä "بر"چوä بختياÇ äفتاæ ä خيزäÇ مست شوÞ ني نشاني 

 äهاÏÒÇ شوند ÑÇÏ Óنفس من كه جر äبختيا :ÇÏياæÇ "ند "خاقانيÇ åيدÏ äÇÏ مىæ ساقيæ مىÒÇ
 æÇ "نيوÇÑÏ"Ï هم په ساساني پېر كې "æلف كېرæÇنګه "سرÑÇÏ "يا بم "خاقاني äساÇخر äفغاÇ Óجر
"يوسفزæ" ياæÏنه كوí له Ïې سربېرå يو شمېر څېړæنكي æÇ لرغونپوهاä باميزÇيي باميزياä بولي 
چې æÇ Ïسني باميانو په شاæخوÇ كې مېشت ææ äÇÏæ æÇ گ Çكاډميسن جاæيد پخپل كتاæÇ Èستا 
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 " كې هغه سيمې ÇÑځي چې Ï ÓæÇ غزني¡ سليماArachosia äكې كاږلي چې په "ÇÑÇكوÒيا " 
 ìÏ "ìÒلكوÇ" يښهÑ صليÇ ãغه نوÏ Ï æÇ ې په غېږ كېنيسيÑپو ÓæندÇ سيمې تر Çخوæنو شاæغر

 مخ) Ç ÏلكوÇÑÇ= íÒكوÏ íÒ كلمې په Çړå په æÇستا كې هم ياæÏنه شوې æÇ)26 ÇÏ æÇستا –جاæيد 
 Ï كلمهHarahwati كلمه ÇÏ كې بيا Ïæنګه په يوناني ليكدÑ ÇÏ ¡په بڼه كښل شوې Arachosia په 

شكل ÇنځوÑ شوې åÏ گ له ياæÏ شوæ څرګندæنو نه ډÇګيزå كيږí چې پښتانه æÇيا هر قوæÇ ã ټبر يو 
ناڅاپه Ï نړۍ پر مخ نه ìÏ پيدÇ شوì. هرæمرæ يې يو لوì تاÑيخي Çæټن تر شا كړìÏ ì. په تاÑيخ 

كې ÇÏسې ډېرې بېلګې لرæ چې Ï سړيو نومونه Ï ځايونو نومونه بيا بيا له يوå نسل نه بل ته ÇÑ پاتې 
. íÏ íشو ÑÇتكر æÇ 
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 معياíÑ ژبه 

ترڅوچې ژبه يوÒÇې Ï خبرÇæترæ له الÑې æ Ïګړæ تر منځ Ï معلوماتو Ï تباÏلې æسيله Ï ¡íæهرې 
 åيو Ï خو كله چې ژبه .íلرæ ېæشي چې ځينې ژبنۍ ځانګړتيا ìكوال íګړæ ¡هركلي Ï سيمې¡ ال

 æÇ ړلوæÇÑ منځ ته Ï فرهنګي هستونو Ï ¡فيايي ساحې په سطحهÇخې جغرÇيوې پر Ï يا ¡ ÏÇهيو
 Ï ¡په خپله محوطه كې ¡åتر حد äمكاÇ Ï چې ژبه íكېږ Çړتيا پيدÇ ې تهÏ سيله شي نو بياæ لوæخپر

ژبنيو قانونو په چوكاټ كې سرå يوå شي يانې چې Ï ژبې هر æيونكى¡ په هر ځاì كې چې Ï ¡íæ يو 
 Çپيد ÇÑ لىÇæ غه يوÏ ژبه كې åتر څو چې په يو .íكړæ صولو پر بنسټ ليكلÇ مالييÇ æÇ íÏæژبد ÒÇÑ

نه شي¡ نو هغه ژبه كه هرڅومرå غني فرهنګ هم æلرÏ ¡í نړۍ æ Ïلسونو په كچه فرهنګي ژبه نه شي 
.ìÇګڼل كېد .ìنه شي خالصوال äغه قانونه ځاÏ پښتو هم له 

Ï تاÑيخ په æÇږæÏ كې چې هركله سياسي æÇ ټولنيزæ شرÇيطو ÇÏ غوښتنه كړې چې پښتانه سرå يو 
شي¡ Ï يو ډáæ معياíÑ ژبې Ç ÏيجاÏ Ï پاåÑ هلې ځلې شوې íÏ. نېژÏې څلوÑنيم سوå كاله پخوÇ پير 

æÑښاä هڅه æكړå چې Ï پښتنو Ï پاåÑ يو معياíÑ ليكدÇ ÏæيجاÏ كړí خو Ï هغه په æړÇندې بيا 
ÇخوæÑÏ äېزÏ æÇ ¡å پير بابا نوæÑ پيرÇæنو¡ Ï سياسي مخالفت تر څنګه Ï ژبې ÈÏÇ æÇ په ډګر كې هم 
بله الæ Ñ نيوله Ï æÇ پښتو Ç Ïماليي يو Çæلي مخې ته خنډ شوá. خوشاá خاä خټك هم پښتو Çماليي 

ÇړÎ ته پاæ ãكړ Ò“ Ï æÇنځيرۍ” په نامه Çثر يې Ïې موضوÚ ته æقف كړ خو Ï هغه هڅې هم Ï هغه په 
 Ï پښتو ژبې Ï كې äÇÑæÏ پاچاهۍ په Ï هللاÇ äماÇ íÒغا Ï .ې پاتې شوېÏæې محدÑنۍ پوÑكو

 Ñكې يې څه كا Ñپښتو ليكلو په ال Ï چې åشو åپښتو” جوړ Ï مركه“ åÑپا Ï كمنتياÇځو æÇ ختياÇپر
 Ï æÇ ښمنانو Ï پرمختګ Ï صالحاتو په څېرÇ æÑنو Ï ßÇهغه مترقي ټولو Ï هم ãÑيفوÑ غهÏ كړ خوæ

 Ï پښتو Ï پېړۍ په شلمو كلونو كې íنې هجرÇæÑ Ï .ې كړÑæخا åسر æÑæخا Ï غليمانو äفغانستاÇ
 Ñقد Ï كې Ñې الÏ په åسر åلي سرÇنشتو Ï مكاناتوÇ Ï æÇ بيا هڅې پيل شوې åÑپا Ï كېدلو íÑمعيا
æړ ګامونه Çæخيستل شوÏ .á پاكستاÏ ä جوړېدلو سرå سم يو ÑÇæ بيا Ï پښتو Ï معياíÑ كېدæ په 

 Ïæپښتو ليكد ÇخوÇ كرښې Ï چې åكړæ كو هڅهÇæÑپاكستاني چا ¡åمت لړۍ پيل شوæمقا Ï ندېÇړæ
 .íتابع كړ Ïæليكد æÏÑÇ Ï

كه څه هم Ïغه پرæژå بريالۍ نه شوå خو بيا هم په كوæÇ åÒ برå پښتونخوÇ كې åæÏ نسبتاó نا متجانس 
ليكدÏæنه چلېدæÇ á ښكېنيو ليكوÇلو Ï پښتو Ï معياíÑ كېدæ چندäÇ خياæ á نه ساته. Ï پښتو 

ټولنې تر چتر الندې پښتنو منوÑينو څو ÑÇæې Ï پښتو Ç Ïماليي يو Çæلي په موخه سرå غونډې 
æكړې خو چندäÇ نتيجه يې تر ګوتو نه كړå. په æÑæستي ځل¡ كله چې په Çفغانستاä كې Ï جنګونو 

 Çې پښتونخوÒكو Ï يطو كې يېÇپه شر Êمهاجر Ï æÇ تلææ لتي چوكاټهæÏ له áÇليكو äفغاÇ ملهÇ له



 مخ لمبر( 20/151)

 ÇÑ هڅې æكېد íÑمعيا Ï پښتو Ï كړې نو يو ځل بيا Çړيكې پيدÇ ې¡ مخامخÏله نېژ åلو سرÇليكو Ï
ژæندۍ شوې. Ï كمپيوټر پرمختګ هم Ï پښتو Ç Ïماليي يو Çæلي په الÑ كې ډېر مثبت نقش 

 Ï پښتو Ï ځل به ÇÏ چې åشو Çهيله پيد ÇÏ ستيو كلونو كېæÑæ جنګ په Ï äفغانستاÇ Ï .åæلوباæ
 íæ كېدلو هلې ځلې بريالۍ íÑمعيا

 ìÏ ìشو Çپيد ÇÑ خطر ÇÏ جه بياæ ځينو تنګ نظريو په Ï ستيو څو كلونو كېæÑæ ېÏ مرغه په åله بد
چې Ï معياíÑ كېدلو Ïغه بهير به يو ÑÇæ بيا هم ټكنى شي. ÇÏ ځل ګوÇښ Ï پښتو Ï Ïښمنانو له 

 æÇ áÇپه ګوټ ګوټ كې ليكو äفغانستاÇ Ï .ìÏ íÑلو له لوÇæ مينه Ï پښتو Ï ¡ìÏ نه íÑلو
فرهنګياÏ ä معياíÑ پښتو Ï ليكلو هڅې كوí خو ځينې كسانو Ï Ïغه تاÑيخي خوÒښت په 

.íÏ ته كړېÑپو ÇÑ مت جنډېæمقا Ï ندېÇړæ 

پښتانه Çæيي Ï چونګښو من نه جوړېږÒ .íمونږ په هېوÏÇ كې هم Ï مركزيت نه Ï تېښتې ÇحساÓ تر 
Ïې حدå قوìÏ í چې هماغه خوله چې نوÏ Ñ تجزيه طلبۍ په توÑ تكفيرíæ¡ په خپله بيا Ï لويې 

  .íæګي جوړÑكې كو Ñپه نامه په كو Ñكندها ìلو æÇ Ñننګرها ìپكتيا¡ لو
هماغه خلك چې له نوæÑ سرÏ å پښتو Ï ÏفاÚ په نامه هر ډáæ جنجاá ته تياíÏÑ ¡ بې له كومې ترهې 

 íÏ äÇÑæ سېÇÏ åله بهير سر æكېد íÑمعيا Ï پښتو ژبې Ï åÑپا Ï پاللو Ï تمايالتو æيزÇ سيمه Ï بيا
 چې خدÏ ìÇې ترې ساته.

 له معياÏ åÑ تېښتې له پاÑÏ åÑې علتونه شته: 

-  ºíهميت نه پوهېږÇ كېدلو په íÑمعيا Ï ژبې Ï ßچې څو ÇÏ ìلومړ
- æÏهم ÇÏ چې كه Ï معياÑ په Çهميت پوå هم شي¡ پر ځاä يې æÏمرå خوíÑÇ نه لوÑېږí چې 

 ºíكړ Ñپرې عيا äځا æÇ íكړ åÏÒ áصوÇ íÑمعيا
 Ï ته Ñيډيالوژيكي ملحوظاتو پر بنسټ يا خو معياÇ æÇ ځينو سياسي Ï ìچې سړ ÇÏ يمÑÏ -

 íæ نه ßÇكولو ځو åÑÇÏÇ Ï يا يې تر هغو نه مني چې په خپله يې æÇ íÏنه ږ åغاړ åسر
 موندلى.

ÓæÇ نو كه څوß غوÇړí چې پښتو په Çæقعي مانا يوå فرهنګي ژبه شي¡ كه څوß غوÇړí چې 
نړۍÏ æÇ áÇæ هېوÏÇ نوæ Ñګړí پښتو åÏÒ كړí¡ كه څوß غوÇړí چې Ï پښتنو æÇ ÈÏÇ فرهنګ 

نړۍ Çæلو ته ÑæسوÇÏ í به ضرÑæ مني چې په سر كې بايد پښتو معياíÑ ژبه شي. هغه څوß چې 
 Ï چې ßهغه څو ¡ íكړÑæ Êمالوما åړÇ ېÏ ته بايد په ìهغو íهميت نه پوهېږÇ په Ñمعيا Ï
فكرí لټۍ له Çمله په ځاä خوíÑÇ نه مني هغوì بايد تشويق كړæÇ í هغه كساä چې كستن 
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.íكړæ لهÏبايد مجا åسر ìهغو Ï íæنه جوړæخنډ 

-  
 æÇ íكړæتلونكې په هكله فكرÇÑ Ï خپلې ژبې Ï äپه ګوټ ګوټ كې بايد فرهنګيا ÏÇهېو Ï

هر څوÏ ß خپل ځاä سرå فيصله æكړí چې ژبه يې تر كومه حدå فرهنګي شي. كه چېرې 
 íÑژبې له معيا Ï نو بيا íلرæ تلونكېÇÑ مونږ ژبه بايد فرهنګيÒ چې åې شوÏ فيصله په

كېدÑ æغېدä نه شته. كه پكتياÏ áÇæ “شپوä” پرځاì “شپين” æليكي¡ كه لوګرÏ ì “چې” پر 
ځاì “څې” æ ليكي¡ كه ننګرهاÏ ìÑ “لمر” پر ځاì “نوæ ”Ñليكي¡ كه پېښوÏ ìÑ “څښتن” پر 

 Ï به يې Ñې كاÏ ليكي پهæ ”ãسو“ ìپر ځا ”ãشو“ Ï ìÑليكي يا كندها æ ”سختن“ ìځا
پكتيا¡ لوګر¡ ننګرهاÑ¡ پېښوÑ يا كندهاæ Ñګړæ ته څومرå ګټه Ñسولې Ï æÇ íæ پښتو 

 ¿íæ سولىÑ äÇæتا åكېدلو ته به يې څومر íÑمعيا
هر څوß چې قلم پوÑته كوæÇ í غوÇړí چې په پښتو ژبه ليكل æكړí¡ تر هر څه لومړì بايد 

Ïې پوښتنې ته ځوÇææ ÈÇيي چې ÇÏ كاÑ يې تر كومه ځايه Ï ژبې æ æÇلس په ګټه ìÏ¿ بيا 
ìÏ يې خپل ÑختياÇ íچې هر څه كو 
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 پښتوÇ-äفغاä:تاÑيخى سابقه ÑæÇيښه

په لرغونو شرقى ÂثاæÑ كې (پښتوä) معموالð (ÇÏفغاä) په نامه ياÏ شوìÏ ì¡ خو يو شمېر غربى 
 åسو Ñڅلو ìڅه باند æÇ .åÏ åÏږæÇ نه äفغاÇ كلمې سابقه ترÏ äپښتوÏ چې íÏ åې عقېدÏ په äپوها

ã Þ) په خپل تاÑيخ كې پښتانه ٤٢٦-٤٨٦كاله پخوÇله ميالÏ åÏيوناä ستر مؤÎÑ هېر æÏتس (
 Çملك يا پښتونخوÏ پښتنوÏ يى چېÇæ ìæÏ ÒÇÑ غهÏ .íÏ íكر كړÐ پختويس يا پكتويس په بڼهÏ
 Ïپكتيكا يا پكتويك په شكل ياÏ ثر كېÇ تس په خپل همدېæÏ هېر æÇ ìÏ ړæÒ åمرæهم همد ãنو

 :ìÏ ìتو شوÇÑالندې عباÇيخ پدÑتاÏ تسæÏهيرÏ åكثرÇ ¡ÏستناÇ ې پوهانوÏÏ .ìÏ ìكړ 

 Ñæ Ñباسيند چېرته په سمندÇ چې áÑګوماæ åÑپاÏ معلومولوÏ ې خبرېÏÏ تنه åæÏ ÔيوÑÇÏ )
  )١ګډېږÏ.ìغو ææÏ تنو خپل كاÏ ÑكسپتيرÓæ له ښاÏ æÇ åÑپكتيكاله هېوåÏÇ شرÚæ كړ) (

 [æÇ] ¡íګډ سرحد لر åسر ÏÇپكتيكا له هېوÏ æÇ Ñله ښا ÓæكسپتيرÏ هم شته چې äهنديا Ñنو)
) (.íÏ ته ميشته áهنديانو شما æÑنوÏ٢(  

هنرí بيلو¡ هنرì ) ٣پختويس پوستينونه Çغوستي æ æÇ ææطني لېندۍ æÇ توÑې يې ګرځولې (
لوæنتاæÇ ¡áالÝ كرÏ æÇ ¡æلنګوسټك سرæې Ç ÝÂنډيا مولف جوÌÑ ګريرسن ÏهېرæÏتس په پوÑته 

عباÇÑتو كې Ï (پكتيكا) æÇ (پختويس) ÇلفاÙ په ترتيب Ïنننۍ پښتونخوæÇ Ç پښتوÏ äكلمو 
  ).٤معاáÏ ګڼي (

جوÌÑ ګريرسن Ïپښتوä كلمه ÑÂÏيايانو ÇÒÏړå كتاÑ ¡ÈيګوېدÏ ¡ÇپكتاÓ. له كلمې سرå هم 
) .íÏ يوشى åسر äكلمې په ډېر غالب ګوما åæÏ ÇÏ ليكى چې æÇ í٥مقايسه كو(  

æÇ معرÝæ ناæÑيژä ) ٦همدÇ پوهاÏ äهيرæÏتس(ÇباæÑتى) له پښتنو (Çپرېدæ) سرå يو شى ګڼي (
ژبيو ماÑګنسټرä¡هم Çæيي چې په صوتي لحاÇÏ Ù ممكنه åÏ چې(ÇپاæÑتي) æÇ (Çپريدì) سرå يو 

) íæ ٧شى.(  

كرæ لكه يو شمېر نوæÑ پوهانو غوندې كسپتوÓæÑ ياكسپتيرÓæ¡ چې ÏهېرæÏتس په پوÑته 
عباÇÑتو كې Ïپكتيكا له هېوÏÇ سرå يو ځاÏ ìيو ښاÑ په توګه ياÏ شوìÏ ì¡ له ښايسته æÇږåÏ بحث 

نه æÑæسته پېښوÑ بولي ÏÏ ÇÏ æÇې خبرې يو بل Ïليل ګڼى چې ÏهېرæÏتس پكتويك يا پكتيكا 
) .åÏ Çپښتونخو æمر æ٨هر.(  
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 .ìÏ äتس (پكتويس) ننۍ پښتوæÏهيرÏ چې íæÏÑ نظريه ÇÏ بيا äګنسټرÑلكه ما ¡äځينې پوها
 æÇ ìÏ تس پكتويس بللىæÏهيرÏ ä[پوهانو] پښتو æÑسته نوæÑæ ÇÑ له هغه نه æÇ ليكى: (لېسن ìÏ

ÇÏ فريدæ نوã يې Ï [هير æÏتس] له ÇپاæÑتي سرå معاáÏ ګڼلى æÑæ ÇÏ.....ìÏستۍ خبرå كيدì شي 
 æÑنو æÇ بايد په فونالوجيكى åمګر لومړۍ خبر .åÏ يقيني نه ÊÑخوپه هيڅ صو ¡íæ ښتياÑ چې

  )Ï٩اليلو ÏÑ شي. (

( موږ ÏماÑګنسټرÏÏ äې خبرې æÇ ځينو نوæÑ كمزæÑæ تذكرÇتو په باåÑ كې Ïهمدې فصل په پاì كې 
 åÑپوÏ ځينو ټكوÏ يخي مطالعېÑتاÏ پښتنوÏ æÇ نه كې په يو څه تفصيل غږيدلى يوæÏيا åيو

 .(íتېر كړ åله نظر ÑÇæ ې چې لوستونكى يې يوÒÑÇ ېÏ ضاحت په خاطر پهæ 

كوã مطالب چې ترÏې ځايه په ډېر لنډډáæ ياÏشوá¡ له هغو نه ÇÏ څرګندå شوå چې يو شمېر 
 äپښتو æÇ Çله پښتونخو ÙلفاÇ پكتويس æÇ پكتويكÏ تسæÏهېر äپوها Ýæمعر æÇ نكىæڅېړ

سرå يو شى بولي Çæ æÇيى چې åæÏ ÇÏ نومونه تخمين åÑÒ åæÏ كاله پخوÇ په لرغونو يوناني ÂثاæÑ كې 
 .íÏ íشوÏيا 

 äÇيرÇÏ مخهÏ كلمه تر ټولو ÇÏ چې åÏÇÏ åيو شمېر محققينو عقيدÏ كې åÑلفظ په باÏ (äفغاÇ) Ï ماÇ
 åيوÏ ساسانيانوÏ پېړۍ كې íÏې يمه ميالÑÏ چې په åÏ غلېÇÑ ستم په هغې كتيبې كېÑ نقشÏ

 .åÏ يونانى ژبو ليكل شوې æÇ تىÑيت په پاÇپه هد¡Ñپو åشا íلومړ ¡ÑÇكدÇæ 

(شپرنګ لن) په خپل هغه مفصل مضموä كې چې عنوäÇ يې لومړنى ستر شاهپوÏÑÒÏ Ñشت پر 
 Ï ې كتيبېÏÏ ìÏ ليكي چې ìتشريحاتو په صمن كې يو ځاÏ غې كتيبېÏÏ ¡ìÏ كعبه باندې
  )١٠(Çبګاä) يا (æÇګاä) كلمې ته Ïمعاصر (Çفغاä) له نامه نه بهتر معاáÏ لفظ نه شى پيدÇ كولى. (

æÇالÝ كرÇæ æيى ÏÏې ææÏ كلمو ÑÇÏتباØ مالتړ ÇÏ حقيقت هم كوí چې Ïشاهنشاå شاهپوÑ ډېر 
 æكر .ææ ìكړ ãÇستخدÇ ختيځ ته پرتو سيمونه يې äÇيرÇÏ چې ææ هغه خلك æمر æهر äماÒمال

همدغه Çæ ÒÇÑيى چې Ïساسانيانو يو ÇمپرÇتوÑÏ ¡Ñې يم شاهپوÑ¡ هم Ï( Çپاكاä) په نامه چې 
 æÇ (äبګاÇ)Ï باندې (äفغاÇ) يى پهÇæ كې ìپه پا æكر .Ä ìشوÏيا ¡åÏ ته كلمهÑæ ته بېخى (äبګاÇ)

(Çپاګاä) بدلېدá يو عاÇ íÏمر ÇÏ æÇ ìÏ ټكى سړÏ ìې ته ÇÑبولى چې ÑÏÏنو Çفغانانو ÇسالÝ په 
) .íلټوæ نو كېÇپه مسر ìهغوÏ æÇ ساسانيانو Ç١١همد(  

 ØتباÑÇ كلموÏ (äفغاÇ) æÇ (äبګاÇ ) Ï ستمÑ نقشÏ ين بياÑتن ګريګوÑæ محققين لكه Ñمګر ځينې نو
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æÇ يوÇæلى ته Ïشك په نظر ګوÇæ æÇ íÑيى چې سړì بايد ÏÏغو كلمو په لفظى Ñæته Çæلى باندې 
æنه غوليږí. ځكه Çæ ìÏيى Ïپنځمې ميالìÏ پېړۍ په پرله پسې ډáæ همې ته Ñæته نومونو باندې 

) .íÏ íشو Ï١٢يا(  

Çما بايد ææيل شي چې كه Ïنقش Ñستم كتيبه ګې Ï (Çبګاä) كلمه ÑÇمنيانو ته ÇÑجع íæ نو بايد چې 
Ï (ÇلوäÇ) يا (ÇغوÇ) په شكل ثبت شوíæ í نه ÇÏ چې Ï (Çبګاä) يا (æÇګاä) په شكل. ځكه كوã غربى 

 Çډېر پخو ØتباÑÇ منيانو په قومىÑÇ æÇ فغانانوÇÏ چې Ñنو æÇ سنسكى¡ بيلوæمؤلفين لكه كر
غږيدلي íÏ هغوÇÏ ìسې ښيى چې په لومړí سركې ÑÇمنياÏ ä (Çلباä) په نامه ياÏېدá. خو æÑæسته 

 .åبدله شو (äÇغوÇ) يا (äغباÇ) كلمه په ÇÏ 

كرæسنسكى پدې ÑÇتباØ ليكى: (ÇغوÇناÇ äصالÏ ðشېرäÇæ [æÇيا هغه] æاليت ææ چې په قديم كې 
 ðصالÇ ìæÏ چې ìÏ ìæندÑې ښكاÏÏ خپله ãنو [نانوÇغوÇÏ]......åېدÏلبانيا په نامه ياÇ سترېÏ

ÇÏلبانيا íÏ. ځكه په Çلبانى ژبه كې Òموږ Ïالã توÏ ìÑ(Û) په توíÑ بدلېږÒ æÇ .íموږ Ï (È) (æ) په 
) (.ìÏ ìجوړ شو äÇغوÇ له كلمې نه äلباÇ Ï áæپدې ډ æÇ í١٣كانسوننټ بدلېږ(  

بيلو هم ÇÏخبرå كوÇæ æÇ íيى Ï (ÇغوäÇ) نوÇ ãصالð لرغونو æÑميانو په ÑÇمنيانو Çيښى Çæ ìÏ .ìÏيى 
 ìيل كېږæ (لبهÇ) ته (åغر ) په التينى كې æÇ áسېدæÇ په غزنۍ سيمه كې ÒقفقاÏ äمنياÑÇ څرنګه چې
 (äلباÇ) يې äمنياÑÇ خپله æÇ كړ Ïيعنى غرنى ملك په نامه يا (لبانياÇ )Ï طنæ منيانوÑÇÏ ميانوæÑ نو

 (äÇغوÇ) بيا په (äلباÇ) يى چې همدغهÇæ بلل. بيلوæ نكىæسېدæÇ غرني ملكÏ يعنى (äÇلوÇ) يا
  )١٤بدá شو. (

 ¡äلباÇÇÏ بايد چې íæ جعÇÑ نكو تهæسېدæÇ لرغونو äبايجاÑÐÂÏ كلمه äبګاÇÏ ستمÑ نقشÏ نو كه
 Çغباä يا هغوäÇ په بڼه ليكل شوې íæ نه ÇÏچې ÇÏګاä يا æÇګاä په بڼه. 

ځينې æتلى پوهاÏ äجوÌÑ ماÑګنټرä په شموá¡ بيا پدې عقيدíÏ å چې Ï (Çفغاä) نوÏ ãلومړì ځل 
) .ìÏ ìكر كړÐ په شكل (ګانهæÇ) Ï (Çهه ميهيرÇÑæ) منجم íلرغوني هند åيو åÑپاÏ١٥(  

-ÊÇبړ) æÇ ìيلو كې يې تأليف كړÇæÇ پېړۍ په íÏشپږمې ميالÏ ثر كې چېÇ منجم په خپل هغه ÇÏ
 سنهيتا) نومېږí¡ يوځاì ليكى: 

 ¡äنه¡ پهلوياæغرني سنګر :ìÏ كې شامل æپه قلمر íÑنكي ستوæلكۍ لرÏ الندې ÇÏ)
  )١٦څويتاä¡هوناä¡كوالÇ¡äفغاناæÇ.....ä غير عاæÇ áÏ جاå طلبه خلك.) (
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 áپه كا äÇ يې (سنهيتا-ÊÇبړ) چې (äچ. كرÇ) چې åÏړæ نېæÏياÏ åخبر ÇÏ لتهÏ)كې په ١٨٦٩ 
 äچې كر íې معنا لرÏÇÏ æÇ ìÏ په شكل ليكى (äفغاÇ) Ï لفظ (ګانهæÇ)Ï ¡åÏ ترجمه كړې ìنګريزÇ

 (.íÏ يو شى åبېخې سر ãنو äفغاÇÏ æÇ ګانه لفظæÇÏ Çهه ميهيرÇÑæÏ چې Ä بېخى متيقن 

 åله كلمې سر äفغاÇÏ äطميناÇ åياترÒ ګانه لفظ پهæÇÏ Çهه ميهيرÇÑæÏ يى چېÇæ ګريرسن هم ÌÑجو
) .íÏ ìخپل هغه سفر په ) ١٧يو شى ګڼل شوÏ ئر همÇÒ چينى åيى چې يوÇæ ځينې غربى محققين

 .ìÏ ìله نيمايى كې يې كړæÇ پېړۍ په ìÏمي ميالæÇÏ نه كړې چېæÏيا (äفغاÇ)Ï تو كېÇخاطر 

ÇګزÇنډÑ كننګهم Ïهند لرغونې جغرÇفيه كې (æÇÏپوكين يا Çفغاä) تر عنوäÇ الندې ليكى: (چينى 
ÇÒئر هوä څانګ æÇ-پو-كين يوÒÇې يو ځل په يوå لنډ عباÊÑ كې Ðكر كړÏ æÇ ìهغه موقعيت يې 

) (.ìÏ لىÏته ښو Èغر Èغزنى جنو Ï æÇ Èغر áبنو شماÏ غزنى تر منځ æÇ [بنو] فلنهÏ١٨(  

 äفغاÇ æمر æپوكين مطلب هرÇÏ څانګ äهوÏ متيقن يم چې ðتقريبا åÒ) :سته بيا ليكىæÑæ كننګهم لږ
æÇÏ .ìÏ-پو-كين كټ مټ معاáÏ به æÇګاíæ ä. ځكه Ïچينى ژبې په سېالبونو كې ÇÏفغاä لفظ ترÏې 

نه په Òياتر صرÇحت نه شى ÇÏÇ كېدلى.....æÇكه خبرÇÏ åسې ìæ نو ÇÏتر كومه حدå چې ماته معلومه 
) (.ìÏ كرÐ فغانانو تر ټولو نه قديمÇÏ ¡åÏ١٩(  

Ï كننګهم له ياæÏنو نه æچته ښكاìÑ چې åÏ ته ÇÏنه åÏ معلومه چې په (بړÊÇ-سنهيتا) كې هم 
-ÊÇبړ) Ï ښيى هغه åÑپاÏ (پوكينÇ) Ï چينى ژبېÏ لفظ چې áÏمعا ãما كوÇ .åÏ غلېÇÑ ګانه كلمهæÇÏ

 .íبيخي مطابقت لر ðتقريبا åګانه سرæÇ سنهيتا) له 

 ìهغې په لغوÏ فغانه كلمهÇ پو-كين يا-æÇÏ څانګ äې چې هوÑهم ښكاÇÏ نهæكننګهم له خبر Ï
مفهوÇÏ ãفغانانو Ï ملك په معنا Çستعماá كړې æÇ åÏ بايد ææيل شى چې ÇÏكاÑ ډېر æÑæÇÑسته هم 

 .ìÏ ìæ 

ÑÒÇقى هرÏ ìæپنځمې هجرì پېړۍ æÇÏلې نيمايى شاعر Ï æÇسلجوقيانو ÏكوÑنۍ مدÍÇ په هغې 
 هجرì) په ستاينه ٣٦٥قصيدå كې چې ÂÏلپ ÑÇسالä محمد سلجوقى ìÑæÒÏ¡ طغانشاå (مرګ: 

 كې يې ليكلې Çæ åÏيى: 

 áشماÏبا ìÇ ìشو äفغاÇ ìګرسو ìهرÒ 

) áحا ÊÑپېش ملك صو ìهرÒ ګويى Ò٢٠با(  
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 åÑپدې با ¡ìÏ غلىÇÑ په شكل æÇ ختæ كې څه æÑثاÂ سالمىÇ لفظ په لرغونو غير (äفغاÇ)Ï چې ÇÏ
كې قاطع æÇ يقينى حكم ¡ يو څه ÇحتياØ غوÇړí. خو په Çسالمى ÂثاæÑ كې ÇÏنوäÇ ã له قديم نه په 

 .ìÏ ìæ په بڼه ثبت äفغاÇÏ Çهمد áæتر ډÇمتو æÇ بېخى صريح 

 Çپه همد Çكاله پخو ÑÒ åلږ تر لږ ãنو äفغاÇÏ ¡íÏ غليÇÑ فصل كې ãÑې ليكنې په څلوÏÏ څرنګه چې
 Ïيا áæسالمى مؤلفينو په پرله پسې ډÇ سته له هغه نهæÑæ æÇ ìæ كرÐ لعالم كېÇÏæنننى شكل په حد

 .ìÏ ìسته ثبت شوæÑæ كې ډېر æÑثاÂ سالمىÇ لفظ په äپښتوÏ ماÇ .ìÏ ìكړ 

تركومه حدå چې ماته معلومه ÇÏ åÏسالمى ÑæÏې پخوÇنى معلم Çثر چې Ïپښتوä كلمه بيا بيا پكې 
 Ï چې ìÏ ãالسالÇ äمخز åېزæÑÏ خوند ÇÏ هغه ¡åÏ غلېÇÑ١٦٠٣ æÇ كلونو تر منځ ليكل ١٦١٢ íÏميال 

 شوÇ .ìÏ ìخوند æÑÏېزå يو ځاì كله چې æÑÏښاä پېر ìæÒÏ¡ جالÇلدين په باåÑ كې غږېږí ليكي: 

( Ïغه الپه يې په خوله كړå چې پاÏشاÏ åپښتنو يم ¡ پښتنو لرå به ښه كړã ¡ پښتانه ÇÑپسې 
 åله بد áجالÏ .شه....مغا ګډ په پښتانه شو äبوÒ åست پدÑÏ äكړ...پښتوæ ځئ........پښتنو ټولى پرې

  )٢١پېله ګل پښتوä مغل په ÑÇÏ كړ.) (

 äكې له مخز åÑپښتنو په باÏ چې كه ìÏÇÏ äې ګوماÏيقين ته نژ æÇ ìÏ ìپه پښتو ليكل شو äمخز
نه æړÇندې ليكل شوÂ íثاæÑ په پښتو íæ¡ نو Ïپښتوä كلمه به په هغو كې هم ÇÑغلې íæ. ځكه 

 íژبو ليكل شو æÑچې په نو ÑثاÂ سالمىÇ ãچې كو åÏÇÏ åخپله پښتانه ځانونه پښتانه بولى. خو خبر
íÏ¡ په هغو كې پښتانه له ډېر قديم نه (Çفغاناä) بلل شوæÇ íÏ í په پخوÇنو Çسالمى ÂثاæÑ كې يې 

 Ñكشو) Ï ¡íÏ íتم فصل كې په تفصيل خبرې پرې شوÇ ې ليكنې پهÏÏ ملك هم¡ لكه څنګه چې
 .ìÏ ìشو Ïپه نامه يا (äفغانستاÇ) æÇ (äفغاÇحد) (äفغاÇÒمر) ¡ (فغانىÇ 

Çلبته تاÑيخى شوÇهد ÇÏسې ښيى چې Ï (Çفغانستاä) غيرپښتانه æÇسېدæنكى هم له ډېر پخوÇنه 
 .íÏ íشو Ïپه نامه يا (فغانانوÇ) ÏæÇ Èته منسو Ñغه ګډ كوÏ 

ځينو مؤÑخينو لكه محموÏ كتبى ¡ برهانالدين ميرخوÇند¡ عبدÇلزÞÇ سمر قندæÇ ì نوæÑ¡ لكه 
 ìÏپنځلسمې ميال æÇ لسمېÑڅوÏ íÏ فصل كې خبرې پرې شوې áæÇ ې ليكنې پهÏÏ څنګه چې

پېړۍ Ï(Çفغانستاä) تركاæÇ ä مغل هم بيا بيا Çفغانى مغل Ç æÇفغانى تركاä بللى æÇ هزÑÇګاä يې هم 
 .íÏ íكړ Ïپه نامه يا (åÑÇفغانى هزÇ) Ï áæډ Ñپه مكر 

 هجرì) له ځينو عباÇÑتو æÇبيانابو نه ÇÏسې ٧٢١-Ï٧١٨سيفى هرÏ ìæهرÏ ÊÇتاÑيخنامې (تاليف 
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ښكاíÑ چې ÏڅوÑلسمې ميالíÏ پېړۍ په æÇله نيمايى كې هم Ïهغه æخت Ï (Çفغانستاä) غير 
 (äفغانستاÇ) Ï ختæ خپلÏ كله چې سيفى ðمثال .íÏ íبلل شو (äفغاناÇ) نكىæسېدæÇ پښتانه

Ïپېښو په باåÑ كې غږېږÏÏ ìغه ملك كرäÇÏ په صرÇحت ÇÏفغانانو جزبولى. ìÏ يو ځاÏ ìهغه æخت 
 Ï (Çفغانستاä) ÇæÏكدÑÇ ¡ ملك (شاهنشاå) ¡ له خولې ليكى: 

(.......Çفغاناä سخت بې پرÇæ¡غله¡خونى¡فتنه Çنګيز æÇ مېړني خلك íÏ¡ په تېرå بيا ÇÏكدäÇ چې 
 ìæÒپر ÇÑæÇ هيæ ډغرې åسر äنريما ãسا æÇ äستاÏ ستمÑ هر يويې له æÇ íÏ ما په خدمت كېÒ

  )٢٢يې.......) (

په عمومى ډáæ پښتنو تل ځانونه پشتانه بللى ÇÏ æÇ íÏفغانستاä نوæÇ æÑسېدæنكو æÇ بهرنيو 
خلكو ÇكثرÇÏ åفغانانو په نامه ياÏ كړíÏ í. يوÒÇې په پخوÇنى هندكې پښتانه Ïپټانانو په نامه هم 

 .íÏ بللى äستانيانو په تقليد پښتانه پټاناæهندÏ خاجيانو هم كله كله æÑځينو نو æÇ íشو Ïيا 

 ìبلل شو äفغاÇ äكې هم پښتو æÑشعاÇ پښتو æÑÒحتى ډ æÇ سى ليكنوÑفا åكثرÇ پښتنو پهÏ خپله
 äفغاÇ æÇ äخټك بيا پښتو äخا áخوحا æÇ åيزæÑÏ خوندÂ نو لكهÇشاعر æÇ النوÇيو شمېر ليكو æÇ ìÏ

 .íÏ íكړ áستعماÇ لفاظو په توګهÇ فوÏÇمترÏ 

Ïنولسمې پېړۍ له¿¿يلونه ÏÇÑې خوÇته Çكثرå غربى ليكوÇلو æÇ مستشرقينو Ï(Çفغاä) كلمه په 
 æÇ Ñسياسى معنا يې په مكر æÇ خو په علمه åÏ فه بللېÏÇمتر (äپښتو) Ï قومى معنا æÇ خاصه

 áټو äفغانستاÇÏ يې áæپدې ډ æÇ åÏ كړې ãتباعو په مفهوÇÏ äفغانستاÇÏ áæتر ډÇمتو
 .íÏ بللي äفغاناÇ ¡ نكى¡ لكه څنګه چې ښايىæسېدæÇ 

ÇÏفغانستاä په سياسى æÇ فرهنګى حلقو كې هم له ډېر æخت نه ÏÇÑې خوÇته ÇÏفغاä لفظ 
 ÇÏ ختو كې يېæ ستيوæÑæ پدې æÇ ìÏ ìæ áستعماÇ ãتبعه په مفهو æÇ نكىæسېدæÇÏ äفغانستاÇÏ

 .ìÏ هنيت جزګرځېدلىÐ ãعاÏ بېخى ãمفهو 

 يوå ضرìÑæ ياæÏنه : 

ماÑګنسټرÇÏ äسالمى ÇÏيرÇÉلمعاÝÑ په همدې مضموä كې ځينې ښكاåÑ سهوې هم كړÏÏ æÇ íې 
خبرې عمدÏ åليل هم åæÏ شيه ښكاíÑ.يو ÇÏچې Ï åÏÏمضموÇÏ äصلى نسخې Ïليكنې په æخت كې 
هغه پخوÇني Çسالمي تحريرÇ íسناÏ چې Ïپښتنو په تاÑيخې موجوÏيت Ç æÇجتماعى حالت نسبى 

Ñڼا Çچولى شى æÏمرå نه ÇÑ ææسپړá شوí. بل ÇÏچې خپله ÏماÑګنسټرä تبحر هم په ژبنيو مطالعاتو 
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كې Ï æÇ æسيمې ÏتاÑيخى مطالعاتو Ò æÇړæ متونو په ساحه كې يې ډېر كاÑنه æكړì.ځكه نو ÇÏڅه 
 äسلطا íليكى چې غزنو æÇ ìهم كو åشتباÇ åÑښكا åكې يو ìچې هغه په همدې ځا åÏ عجبه نه

محموÏ (په يوå بله موقع كې په پښتنو ¿¿¿æكړ æÇ سزÇيې ÑæكړÇÏ æÇ å خبرå بيهقى پهه ډÇګه كړې 
 ßټو ¡ÝÑلمعاÇÉيرÇÏ سالمىÇ) (åÏچې بيهقي په پښتنو باندې ) ٢١٧¡مخ ١ íÏÇÏ خو حقيقت

 Ýæعصر يو بل معرÏ غزنويانوÏ لبتهÇ .يلېæ åÏ كلمه هم نه åكې يو åÑحملو په باÏ Ïمحمو äسلطاÏ
موÎÑ عبتي¡ لكه څنګه چې ÏÏې ليكنې په څلوãÑ فصل كې په يوڅه تفصيل خبرې پرې íÏ ìæ. په 

 .åÏ ìنه كړæÏيرغل ياÏ ÏمحموÏ پښتنو 

ماÑګنسترä په همدې ليكنه كې ÇÏهم Çæيى چې ÇÏبدÇلو Çصل æÇ نسب مجهوìÏ á¡ خو Ïغلځو په 
باåÑ كې Ç ÇÏمكاä شته چې Ïنامه Ïتسميې æجهه يې يوعاميانه ÇæÑيت Ç) .íæسالمى 

ßټو ¡ ¡ÝÑلمعاÇÉيرÇÏفسانه  ) ٢١٧¡ مخ ١Ç سېÇكې پد åÑنسب په با æÇ صلÇÏ لوÇبدÇÏ ßكه څو
 .ìنه پاتې كېږ ìته هېڅ ځاæخبر Ñنو ¡åÏ شوې åكې چې جوړ åÑنامه په باÏ غلجوÏ پسې ګرځى¡ لكه

ځكه چې په علمى مطالعاتو كې Ïغه ÒÇÑ يو بې بنياÇæÑ åÏيت نه Ïيوې تاÑيخى حاÏثې Ï ÏÑ ¡Ïليل 
 ÝالÇ æÇ Ä عالم ìيو لو äګنسټرÑخو څرنګه چې ما .ìÒÑÇ نه په بحث æÇ ئيدÇÏ نه يېæÇ كېدلى شى

 كرæ هم ÇÑÏÏنو په باåÑ كې همدÇ خبرå كوí¡ نو بايد هرæمرæ څه پرې ææيل شي. 

æÇالÝ كرæ هم Çæيي چې (ÇÑÏÏنو Çصل æÇ نسب مجهوæÇ ìÏ áسترشاå عباÓ تر æخته پوÑې 
  ).٩[ÏتاÑيخ] له تياæÑنه ¡ نه æÇÑ ææتى ) (íÏ پټانز¡ مخ-.

Ïلته ¡ لكه نوæÑ غوندې ÏكرÇ æستناÏ هم پدې خبرå چې بابر په بابر نامه كې ÇÏكثرå هغو سيمو 
Ïپښتنو قبايلو æÇ قومونو نومونه Çخيستى چې يرغلونه يې پرې كړí خو ÇÏبدÇلو نوã يې سرå له 

  )١٥٦-Ï١٥٥ې چې كندهاÑ يې نيولى ìÏ¡ نه Ç ìÏخيستى. ( íÏ پټانز¡ مخ 

 ÑكندهاÏ خت كېæ نيولو پهÏ ÑښاÏ ÑكندهاÏ æÇ حملېÏ بابرÏ باندې Ñيل شى چې په كندهاææ بايد
 ÑæÑæ هغه كشرÏ æÇ بېګ بولي åچې بابر يې شا ¡äæÑÇ Úشجا åڼه شاæÑæ تنه مغولى åæÏ äÇÑÇكدÇæ

 æÇ يونوÑÇمغلو حوÏ ìهغوÏ æÇ ڼوæÑæ همدېÏ نېæÏيا åياترÒ بابرÏ ځكه نو .ìÏ محمد مقيم
نوكرÇنو Ç æÇفسرÇنو په باåÑ كې Ï æÇ íÏكندهاÑ له پښتنو سرå يې نه كوã ټكر كړæÇ ìنه په كوã بل 

لحاÏÏ Ùغې سيمې له پښتنو سرå محشوÑ شوìÏ ì. ځكه نو بابر په كندهاÑ كې نه يوÒÇې ÇÑÏÏنو 
ياæÏنه نه كوì ¡ بلكه بېخى Ïپښتوä نوã نه Çخلى. كه بابر ÇÑÏÏنو پښتنو ياæÏنه نه كوÇÏ íڅه 

 .åÏ نه åعجيبه خبر 
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بابر Ï نوæÑ پښتنى ÇقوÇمو æÇ مشرÇنو نومونه¡ معموالð¡ هغه æخت Çخيستى چې ياÏ خپلو عملياتو 
 .ìÏ ìشو Ñمحشو åسرÑæ پر بنا ÊÑæبل ضر ãكوÏيا æÇ مخامخ åسرÑæ خت كېæ په æچپا æÇ Ñچو æÇ 

عالåæ پرÏې كه په بابر نامه كې ÇÏبدÇلو نوã نه ÇÑ ìÏغلى نو په Âئين كبرí كې خو چې له بابر نامې 
نه يو څو لسيزې æÑæسته ليكل Ï æÇ ìæهند Ïمغولو Ïعصر يو تر ټولو نه پخوÇنى æÇډېر مستند Çثر 

 .ìÏ ìكر شوÐ áæضح ډÇæ په ¡ìÏ 

كله چې ÇبوÇلفضل ÏكندهاÑ په شرقى مضافاتو غږيږې ìÑÇæ åæÏ (ÇبدÇلي قبيله ) ياæÇ íæÏ هغه 
ماليه ښيى چې Ï äÇصفويانو æÏÏلت په áæÇ سركې æÇيا خپله Ïمؤلف په قوÏ áقزلباشانو په æخت 

ßټو¡ìكبرÇ ئينÂ ¡ لفضلÇبوÇ) .åæ ېæ ضعæ ٤٠٣¡مخ ٢كې پرې(  

 ÇÏ هلته نو بيا ¡íبحث كېږ ÓساÇ شجرې پهÏ نسبÏ ې كله كه په پښتنى قبايلو باندېÏپر åæعال
خبرå چې ÇÑÏÏنو Çصل æÇ نسب مبهم ìÏ¡ په يوå بل Ïليل هم بې ځايه ښكاÏ .íÑنسب Ïشجرې په 

ÇساÇ ÓبدÇلياÏ äترينو يوå پښه æÇ åÏ ترين هغه پښتني قبيله åÏ چې له بابر نه ډېر æړÇندې په 
تحريرÇ íسناæÏ كې ياåÏ شوې åÏ. له Ïغو ÇسناæÏ نه يوå هغه كتيبه åÏ چې نقل يې ماته لوì محقق 

 áÇېوÏ ماجت په åهغه يوÏ پېړۍ كې íÏلسمه ميالÑكتيبه په څو ÇÏ .ìÏ ìكړÇÑ لحى حبيبىÇعبد
 æÇ سى ليكل شوېÑكتيبه په فا .ìÏ قعÇæ كې (äكهاÑبا) ډېرې پهÏ äخا ìÒغاÏ چې åÏ ليكل شوې

 :åÏÇÏ پښتو ترجمه يې 

 هجرì كې äÇÏæ ٧٧( ÏÇÏملك پوياتوÑ ترين موسيانى خيل مسجد ÏفيرÒæ شاå په عهد كې په سنه 
 شو) 

ÏÏې ټولو خبرæ په Ñڼا كې سړæ ìيلى شى چې ÇÑÏÏنو تاÑيخى هويت æÏمرå په تياåÑ كې نه ìÏ پټ¡ 
 لكه ماګنسټرæÇ ä كرæ چې Çæيى. 

ماÑګنسټرä په Çسالمى ÇÏيرÇÉلمعاÝÑ كې يوå بله مغشوشه خبرå هم كوÇæ æÇ íيى ÇÏنه åÏ معلومه 
 ìÏخو ¡ææ åÑندې خپاÇړæ åته څومرÇخو ÈغرÏ نه åÑ له äسليماÏ äفغاناÇ مانه كېÒ Çچې په پخو

Çæيى په پخوÇنو ÂثاæÑ كې هيڅ ÇÏسې څه نه æ ìÏيل شوì چې له غزنى نه ÏغرÈ پلوته Ïې Ïپښتنو 
ßټو ¡ÝÑلمعاÇÉيرÇÏ سالمىÇ) .ښييæ ٤١٢¡ مخ ١سكونت ( åهم له هغه څه سر åخبر ÇÏ äګنسټرÑماÏ

 æشى چې ډېر áÏښوæ فصل كې به ãÑپه څلو .íÏ غليÇÑ كې æÏسناÇ يخىÑچې په تا íنه لګو ÎړÇ
Çسالمى ÂثاæÑ په هغې ساحې كې چې له هرÊÇ نه ÇÏباسيند تر غاړæ پوÑې متدÏÇ لرí¡ له قديم نه ¡ 
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پښتانه ميشته بللى ÏÏ æÇغې سيمې مختلفې برخې يې په يوå يا بل نامه Ïپښتنو ÏنفوÇÏ Óكثريت 
Ï æÇسكونت ÏقدÇمت له Çمله همدìæ ته منسوبې كړې íÏ. همدې ÂثاæÑ ¡ لكه څنګه چې په Çتم 

 Ï لويه سيمه åله نيمايى كې يوæÇ لسمې پېړۍ پهÑڅوÏ ¡ìÏ ìفصل كې مفصل بحث پرې شو
 .åÏ كړې åÏپه نامه يا (äفغانستاÇ) 

 ÑÏÏېيم فصل ياÇÏÏشتونه : 

١ (ßسيايى ټولنې مجله¡ ټوÇÏ áبنګاÏ ¡ ÑæيسيدÇ ¡áنتاæ٣٣١ ¡مخ ٢٩لو.  

 همدÇ Çثر ¡همدÇ مخ ) ٢

 همدÇ Çثر همدÇ مخ. ) ٣

 لوæنتاÏ ¡ áبنګاÂÏ áسيايى ٢٠٤-١٩٨بيلو ¡ هنرÇÏ ¡ìفغانستاÏ äقوã پېژندنې مطالعه ¡مخ ) ٤
 ¡مخ ١٠ همدÇ Çثر¡ ټو١٠٦ß¡ مخ ١ ګريرسن جوÏ ¡ ÌÑهند Ïژبو سرæې¡ ټوß ٣٣١ټولنې مجله ¡ مخ 

  .٤١-٣٥ كرæÇ ¡ æالìÏ ¡Ý پټانز مخ٥

٥(ßې¡ټوæژبو سرÏ هندÏ ¡ÌÑ٥¡مخ١٠ګريرسن¡ جو.  

 Ïهند Ïژبو ٩١-٨٩ Ï قوã پېژندنې مطالعه¡ مخ ١٩٧٦¡ ٧٧بيلو¡ ÇÏفغانستاä طوÇيف¡مخ ) ٦
ßې ¡ټوæ١٠٦¡مخ١سرßثر ټوÇ Çپټانز ¡ مخ ٥¡ مخ ١٠ همد ìÏ ٣٧.  

٧ (ßټو ¡ ÝÑلمعاÇÉيرÇÏ سالمىÇ¡ÌÑجو ¡äګنسټرÑ٢١٧¡ مخ ١ما.  

  .٣٣-٣٢كرíÏ ¡æ پټانز¡ مخ ) ٨

٩(ßټو ¡ ÝÑلمعاÇÉيرÇÏ سالمىÇ ¡äګنسټرÑ٢١٧¡ مخ ١ما.  

١٠ ( ßبياتو مجله¡ټوÏÇ æÇ سامى ژبوÏ مريكÇÏ ¡ãÇ ¡٤١٢¡ مخ ١٠٧سپرنګ لنګ á١٩٤٠¡ كا.  

  .٨٠-٧٩كرíÏ ¡æ پټانز ¡ مخ ) ١١

  حاشيه. ٢٩ګريګوÑين¡ Ñæتن¡ Ïمعاصر Çفغانستاä ظهوÏ ¡ Ñ مخ 
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١٣ (ßيخ ¡ ټوÑنقالبونو تاÇÏ ÓÑفاÏ ¡سغ سيوæÏ١٣٩-١٣٧¡ مخ ١.  

  .٢٠٥بيلو ¡ ÇÏفغانستاÏ äقوã پېژندنې مطالعه¡ مخ ) ١٤

١٥ (ßټو ¡ÝÑلمعاÇÉيرÇÏ سالمىÇ٢١٧ ¡ مخ ١.  

  .٣٩-٣٨¡نمبر ÇÑæ١١٠هه ميهيرíÏ ¡Ç بړÊÇ-سنهيتا¡مخ) ١٦

١٧ (ßې ¡ ټوæژبو سرÏ هندÏ٥¡مخ ١٠.  

  .١٠كننګهم¡جوÏ¡ÌÑلرغونى هند جغرÇفيه¡مخ¡) ١٨

  .١٠٣همدÇ Çثر ¡ مخ ) ١٩

  .٥١هرÒÑÇ ¡ ìæقى¡ ÏيوäÇ¡مخ ) ٢٠

  .æÑÏ١٣٥ېزÇ¡åخوند¡ مخزÇ äالسالã¡مخ ) ٢١

  ١٩٩هرìæ¡سيفى¡ÏهرÊÇ تاÑيخ نامه¡ مخ ) ٢٢
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 ) پښتو له پرíÏ كېدÇÑ æژغوæ NeologismíÑييرغاæنه(٪25

 لومړÇ :ìړينتياÇ æÇړæندتيا 

æييرغاæنه لكه Ï نوÏæÏ æÑيالو ژبو په څېرÏكرå ليكنۍ پښتو æييپانګې (لغوÐ íخيرې(  -1
Vocabulary( ٪)برخه åبرخو څخه يو æÑ25 له څلو -íÏææې( ګړÑÏ ېÑچې نو íæجوړ (

٪ كېږí. مانا ÇÏچې يوÒÇې ژæندۍ برخه په عاÒ75 íÏړå- پرÏۍ) هغه يې پرæړÇندې 
 áÇفرهنګ څانګو æÇ پوهې Ï æÇ íلر åړÇ ينا¡ نالوستو پرګنوæ پښتو په بله (íÑګفتا)ګړنۍ

.åبرخو سر æړÇæ Ñله څلو äÇياندæ æÇ áÇæيناæ يا áÇسنوÑ ¡áÇند ليكوæړÇ æÇ 
٪ æ Ï 25ييپانګې څلوÑګونى æېش په Ïې مانا نه ìÏ چې هرæمرÏ æې هرå برخه په تاله تللې  -2

 Ï ندېÇړæ هغې پر (خيلېÏ æÇ ېÑمستعا)پانګېÑپو Ï بلكې موخه يې تر هرڅه له مخه ¡íæ
٪ پانګې æړÇندېينه æÇ كاæÑنه åÏ. په Ïې ÑÏ75ې ګونې سوچه(ګړÒ -íÏæÏړې- Ñغولې) 

 åپه يو áæپه ډ íÑسا Ï ¡شي ìÇياتې كېدÒ په خپل منځ كې كمې åې برخې سرÑÏ غهÏ áæډ
 åشي. په يو áæÑكاæ پانګه íÏæÏياته ګړÒ ې ياÒÇكې يو ÏÇÒÇ æ بيا سپين æÇ شعر

Ñسنيز(ژÑæنالېستي) ليكنه كې Ï ګړíÏæÏ پانګې ترڅنګ Ñغولې æÇ پوÑپانګه څه ناڅه يو 
 هغه كې ÑæسرÒ åړå پانګه Òياته æÇ په يوå پوهنيزæÇ å بياساينسي  برÇبر¡ په يوå فلسفي

.Ñسې نوÇÏ æÇ íخېژæ نهÑÏ æÏۍ پانګه ترګرÏليكنه څېړنه كې خو الښايي¡ پر 
) ( له څانګيزÇæ æكونو څخه ګڼل æ Lexicologistsييرغانونه Ï ژبپوهانو æÇ بيا æييپوهانو -3

 Ï .íښته نه لرÑ السوهنې Ï ې سرÒÇيو æÇ په خپل سر ßڅو Ñې توګه پكې نوÏ په æÇ íكېږ
بلې هرې پوهنيزې æÇفرهنګي څانګې Çæال هرګوåÑ¡ خپلې Çړæندې نومونې¡ په بله æينا¡ 

 Ï åنه¡ يا لږ تر لږæښوÑال æÇ شويو پوهانو په ملتيا Ïيا Ï ېÒÇنومونپوهنې(ترمينالوجۍ) يو
 Çړæندæ الÑښوæÏنو په Ñڼاكې ÇÑمنځته كوالì شي.

 له ژبپوهنې يو شمېر ناخبر åÏÒ كړáÇæ å¡ ليكوäÇ æÇ áÇ پوهاÇÏ äسپسته ÇÑمخته كوí چې  -4
 ÇæÑنا æÇ بېځايه åنې پكې يوæغاÑ بيانوې æÇ ژبپوهانو څېړنې Ï æÇ ìÏ ((áلس ماæ))Ï ژبه

!åÏ السوهنه 

Ï Ïې ÇÑæنپوهاíæ ځوÈÇ په Ïې متل كې نغښتى چې ((له æلسه ÇÑ åÒغلم¡ له نرخه ته خبر 
 äساسي قانوÇ ¡íæ ((ژبې)) خبر نهÎلس له نرæ Ï åيې!)). كه ژبپو

 Ï .خليÇ ÇÑ لسهæ مه توكي لهæÇ خپل Òبه يې څنګه جوړ كاندې¡ هغه لكه قانونسا ((مرÇګر))
همدغه قانوä په Ñڼا كې بيا يوå يوÒÇېنۍ كرå ليكنۍ بڼه Ñæټاكي Ï æÇ څلوÑګونې æييپانګې په 
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 ٪ æييرغاæنه. 25ترځ كې يې 

 åې سرÏ كومه په ليكنۍ برخه. له æÇ íلر åړÇ لسæ ژبې كومه برخه په Ï چې íپوهېږ åÑپو åژبپو
 íæكاÑæ æÇ غه ټاكلې سلنه يې ژبه له يومخيز ژبني- فرهنګي يرغلهÏ چې åÏ هم غوټهÇÏ

 ÇÑ سل په سل كې له هو بهو æÇ íغېږÑ فرهنګ پوړ(قشر) ترې نه æÇ پوهې Ï ځكه .íÑژغوÑæ
 !íۍ كوÏلسه پرæ æÇ له خپلې ټولنې æÑæ æÑæ خپله ژبه åخېستنې سرÇ

5 æÇ ييونهæ íÏشي چې پر ìكوال ßيي يا تضمين څوæژمندÇÏ ¡نه شي æ نهæييرغاæ كه -
 ìټولنپوهنې پرځا Ï ¡شي áæÏلېږæÇÑ پښتوته Ïæليكد æÇ ژبه åې په يوÏ (ÊصطالحاÇ)نومونې

به يو علم الجتماÚ كاíæÑ¡ بل به جامعه شناسي¡ ÑÏېيم به سوسيالوجي¡ څلوãÑ به 
 æÇ íنې به نه كېږæغاÑ ګرنټي چې خپلسرېÇÏ بيا æÇ ...پېنځم به سوسيولوګي ¡íسوسيولوژ

 áبنسټپا Ï º نكىæخوښو íÏÇÒÇ æÇ حريت پسند :ìپرځا áيپاÏÇÒÇ Ï له¡ لكهæهغه هم څو څو ډ
 ÍæÑ æÇ Êنفسيا :ìپوهنې يا ساپوهنې پرځاÇæÑÇ Ï ºنكىæخوښو ØÇفرÇ æÇ نتهاپسندÇ :ìپر ځا

پېژندنه(پېژندنه Ï پاÑسي – شناسى ټكي پرټكي Çړæنه åÏ¡ كرå پښتو Çنډáæ يې- پوهنه ÇÑځي) 
  !ãشېزÑناÇ ژبنى Ñسې نوÇÏ æÇ

 پښتو نيولوجېزÏ ã پېړيو په پوړيو كې ÇÏ -  Ïسمه åÏ چې Ï نوÏæÏ æÑيالو ژبو په څېر6
 )äمير شېرعليخاÇ ځل يې ìلومړ æÇ ìشو åترسر Çلو له خوÇليكو æÇ نوÇبېالبېلو شاعر

1868(.Ò كړېÑæ بڼه (íÑسركا)åټوليز åنومونپوهنې(ترمينالوجۍ) سر íÑÇÏÇ -له پوځي   æÇ 
له Çماني æÇ بيا ناíÑÏ- ظاهرí پېر ÇÑ هيسې Ñæته Ï پښتومركې æÇ پښتو ټولنې په چوكاټ كې 

  .ìÏ ìشو Ñڅه ناڅه ډېر كا
هرګوÑ Ï ¡åÑغوá شويو æييونو هماغه برخه ليكنۍ æÇ څه ناڅه ګړنۍ پښتو ته الÑ موندلې چې 

åنو سرæÑóÇ æسنيو ژبپوهنيزæÇ برۍ له مخې يې لهÇبر Ï  ìخو ډېر¡ìÏ لىÏلوÑÏ äډېر سمو æلږ 
يې Ï خپلو æÇ پرÏيو Ï ټوكو æÇ ملنډæ لوبڅي ګرځېدلي ìÏ¡لكه: سترتوÈ(Ñياست)¡ ټوپنۍ 

(نړۍ)¡ ټوپن څرګند (شهرۀ ÇفاÞ)¡ پاÓ پاÓ (Çسماä¡ هسك)... æÇ لنډÇندæ پښتنو Ï æÇښنو 
 Ûږې كږې (ځلوبۍ)¡ ږæ خلې: خوږېÇæ لكه ¡íÏ منځته كړېÇÑ يې په پېښو ال بترې

- په ټوله مانا 7ډبلى(ÏÇÑېو)¡ شرنګ سوټى(ÑباÈ)¡ Ñ Ïڼا كڅوړå(Ï برېښنا څرÛÇ يا ګرæپ)... . 
 پرله غښتى علمي= تخنيكي پښتو نيولوجېزã په كابل پوهنتوä كې Òموږ Ï ((يوې  يو

) سرÇÑ åنښلوá كېږí. په 1972يوÒÇېنى= كرå ليكنى پښتو)) غوÑځنګ له منځته پيالمې(
Ïغه څلوېښت كلن مهالپېر كې Ï بېال بېلو پوهنيزæÇ æ فرهنګي څانګو ÑÒګونه 

نومونې(ÇصطالحاÊ) Ñغوá شوæÇ í تر æÇسه يې Òياته برخه ÏæÏ شوې æÇ پاتې هغه يې هم پرله 
 پسې ÏæÏ مومي.
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له هغوښاغلو Ç æÇغلو سرå چې Ï ځانساتې(محافظه كاÇÑنه)¡ æÒړپالنې¡ ناپوهۍ¡ ناګاÑۍ¡ -8
يا بلې هرې سايكالوجيكي لوښې خصلت له مخې Ï بل هر ÒÇÑ بدلوæÇ ä نوí كېدäæ غوندې 

Ýبرخال ÏæÏ ټولمنلي Ï áÇنړيو æÇ ژبپوهنيز Ï (ãنيولوجېز )ييرغانهæ پر پښتو نه  نوې 
لوÇÏ¡íæÑچې يو بشپړ ډېرì ليكوáÇ¡ شاعرäÇ¡ پوهاÑ æÇ äسنوáÇ¡ په تېرå ځوÇ äÇنټرنېټي 

 Òموږ Ñ Ïغاæنو تر څنګه خپلې هم ÇÑمنځته كوæÏ ¡íمرÇ Ï åندېښنې æړ نه برېښي. ÇÏ  پښت
Òموږ Ï سيندكښونو(قاموÓ ليكونكو) پاåÏ åÒ¡په سيندæنو æÇ سيندګيوكې يې هغه برخه 

 æÇ نېæې يې تر كرÑپاتې نو æÇ خلوÇæ ÇÑ ¡íæ كړې åڼاكې يې ترسرÑ نو پهæÏښوÑال æندæړÇ Ï چې
  .æسمونې تېرې كړ

Ñټينګا ÊياÒ ېÏتخنيك په نننۍ نړۍ كې  بياهم پر æÇ پوهې¡ فرهنګ Ï چې ìÏ Ñپه كا 
 æÇ áÇله مخې له خپل نومهالي علمي څانګو ÑóÇ ينÑÒ Ï ېشæÑكا æÇ څانګوېش Ï نهæييرغاæ

 Ï بلكې ¡íلر äÇæې تاÒÇنه يو áكو åپرته ترسر ÏښوÑال æÇ áÇژبني څانګو åسرÑæ åسرÑæ
ÏæÏېدنې كابو يې هم كمه æÇ åÏ ترمينالوجيكي æÇ لېنګوېستيكي ÇناÑشېزÇÑ ãمنځته كوí. پر 

Ïې سربېرå ناسمې Ñغاæنې څانګوÇلوسيند(قاموÓ)كښونكيو(لېكزيكوګرÇفا نو) ته Ï بيا 
 .íكو íÑسربا Ñæ هم ìيو بېځايه سرخوږ åنې له پلوæكر æÇ سمونې

) ÇÑمنځته كوæÇ í بلخوÇ بياځلتيا يا accident- خپلسرې Ñغاæنې يو خوÇ ټكر(9
)ÑÇتكرduplication شوې áæÒÑÇ سمه æÇ له مخه شوې ÑÇæ نهæغاÑ åې مانا چې يوÏ ټكر په .(

هم æې¡ له ناخبرۍ يا ناګاÑۍ څخه يې æÏيم ÑÏ äÇ æÇېيم Çنډáæ يې هم ÇÑمنخته شي¡لكه: 
پښويه(ګرÇمر) چې له څه له پاسه يوې پېړۍ ÇÑهيسې له ÑæÇÑټي æÇ بېليو ÇÑنيولې تر صالح 

محمد كندهاÇ ÇÑ íÑخېستى æÇ كاæÑلې åÏ¡ خو يو نيم ÇماتوÑ ¡ سرæ Ñæكيلي څو كاله 
مخكې((ژبدÏæ)) Ç ÇÑېستلى Ò æÇما خپل شاګرÏ محمد Çغا شېرÏÇÒ همدÓæÇ ÓæÇ Ç تر 

 .ìÏ لىæÑكا ((ÏæÏګړ))ليكنه كې åسرليك الندې په يو
-))Ï سهæÇنكي ال ترæييرغوæ íچې ډېر خپلسر íÏ ې بېلګې هم كمې نهÏ Ïlogy شوې ÏباÒ ((

پښتو Çنډáæ((-پوهنه)) Ï پاÑسي((-شناسى)) په پېښو پر 
((-پېژندنه)) Çړíæ¡ لكه په ژبپېژندنه¡ ټولنپېژندنه¡ لرغونپېژندنه... كې æÇ له Ïې سرå يو 

 æلسيز æكو له لسيزÇæÑچا äفغاÇ ستيو كې چېæÑæ ېÏ په .íمنځته كوÇÑ پلېكېشنæÏ åناكر
 Ï ÊÑÇÒæ نېÒæÑ (æÇ)نېæښو Ï æÇ لېæړÇ ((پوهنه))پر ((نهÒæÑ æÇ نهæښو))شوې ÏæÏ åكر

) educationپوهنې Ç ÊÑÇÒæړæلى¡ يوå بېځايه Ïيني ÑياكاíÑ بلل كېږí¡ حاÇÏ áچې Ï التين(
  !ìÏ ...((ÔÑæپر æ ÔÒموóÇ)) سيÑپا ¡åÏ ((تربيه æ تعليم)) áæنډÇ عربي

)¡لكه: ((كاليزå)) پر ((كليزå)) بدلوá¡ حاÇÏ áچې كليزå نژÏې يوå پېړۍ Ïaccident Ï ټكر(
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 áځوÑسمه يې پايله غو å(قاعدې) سرìæÏ منځته شوې چې له فونېتيكيÇÑ åÑ((تقويم)) لپا
شوې æÇ كاليزå لږترلږå له نيمې پېړۍ ÇÑهيسې برå خوÇÑ Çمنځته شوې æÇ åÏ كوåÒ خوÇيې ترې 

 !íيو شمېر برني يې هم نن سبا پېښې كو æÇ ځولىÑغو (لفÇ)
- له Ïين Ï æنيا ناخبرæÇ å لنډ Çندí بنسټپاá پښتو æييرغاæنه Ï عربي ژبې æÇ بيا Çسالã په 10

 íÏعا Ñحديث پرته نو æÇ äóÇچې له قرÇÏ áحا .íلګوÇÑ كفر ټاپې Ï ې چېÏتر äÇ .بولي äÇæتا
 :åمشر يايې ناكر ÏÇييس(هېوÑ Ñنه كفر! لكه: جمهو æÇ åÏ åنه ګنا áپښتو كوÇÑ ترمونه æÇ ييونهæ

æلسمشر)¡ حاكم(æلسوáÇ)¡ مدعى Çلعموá(څاÑنوáÇ)¡ Ï فوíÇ عامې Ï)ÊÑÇÒæ ټولګټو 
Ï ¡(ÊÑÇÒæ عدليې ÊÑÇÒæ( Ï نياæ چاÊÑÇÒæ æÑ).... Ï æÇ پوښتنې æړ ÇÏچې Ï بېلګې په توګه 

Ñæته ÏكوÒې خوÇ Çنګرېزí (سكوá)¡ هسپتاá... كفر نه ښكاÏ æÇ íÑ برې خوÇ (ښوæنځى)¡ 
æÑغتوä... كفر ګڼي. له توÑكيې نه تر مليزيا Ç æÇندæنيزيا چې التين Çبېڅې(Çلفبې) يې Ï عربي 

 6-5ځايناستې كړې Ï æÇ خدæÇ ìÇ پيغمبر سپېڅلې æيناæې هم Ñæسرå ليكي æÇ لولي. Ç Ïمريكا
.íæÑكا æÇ íكو åÏÒ íنګرېزÇ هرڅه په äمسلمانا ìميليونه بشپړ ډېر 

- ځينې بيا له ګرæهيزې لنډ Çندۍ يا ناخبرۍ يولړÇېتېمولوجيك ÒباÏشوÑóÇ íيايي æÇ بيا 11
پښتو æييونه عربي ÇنګېرæÇ í له پښتو æينګ æÇ ليكنګ سرå يې ناباندې íÏ¡لكه: پيل- 
فيل¡ پاÑسي- فاÑسي¡ توپاä- طوفاÇ ¡äپت- óÇفت¡ مانا-معنى يا معنا¡ كميس- قميص¡ 

 يوå سپېڅلې نومونه åÏ ¡ په  æÏتر- Ïفتر... . فرÓæÏ له پرÏېس سرå همريښه ìÏ¡ خو ÇÏچې
 غوåÑ برېښي. ((Ïين)) æÇ((شعر)) بيا سامي ÑóÇ æÇياني غبرګې  همدې عربي بڼه يې ساتل

Ñيښې لرí¡ نو بيايې هم ÇÑخپلولو ته æÏمرÇ åړتيا نشته æÇ كه پيدÇ شوæÏ Ï ¡åيم æيي(Ú) به پر 
æÇږåÏ(ې) Çړáæ كېږí.له æينګ æ ليكنګ له مخې ÇÑپښتوشوí عربي پوæ Ñييونه¡ لكه 

 .íسې پاتې كېږÇهمد ¡åÑهرګو ¡(ãمعصو)ãښتي¡لكه ماشوæÇمانا æÇ(حمائل)مېلÇ
يو شمېر بياÏ عربي پوæ Ñييونو پښتو æينګ æÇ ليكنګ هم نه مني¡ لكه: æسه- æسع¡ شمه- 

شمع¡ منه- منع¡ تمه- طمع مسرå- مصرÚ¡ كيسه- قصه... لكه په تېرå ماåÏ كې چې ياæÏنه 
æشوå¡ يوÒÇې سپېڅلي نصوÕ(óÇياæ Ê حديث) íÑÇÏÇ äÇ æÇ نومونې¡ لكه: (æÏ Ïلت تر څنګ) 

.íيينو په توګه ساتل كېږæ Ñپو Ï ليكنۍ پښتو كې åحكومت¡ قاضي¡ مفتي¡... په كر 

- ترæسې æسې لنډÇæÑ ¡äæني¡ Çساني æÇ خوږ غږí(خوóÇ Ôهنګي) چې Ï كرå ليكنۍ پښتو 12
ÏښوÑليكال)íنو څخه ګڼل كېږæÑóÇ 21-20له åياترÒ .ړين برېښيÇ نه كې همæييرغاæ په ¡(

ناڅانګوáÇ يا Çماتوæ Ñييرغاææنكي¡ لكه بي بي سي Çæال Òياترå پاÑسي Çنډæلونه ځانته 
 ¡íنه تر پښو الندې كوæÑóÇ پاسني åنې سرæړÇÇÑ پښتو ته يې له ټكي پرټكي æÇ íمخبېلګه كو
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 -ÑæóÇ شكóÇ ¡(ښلنæÇ)ßښكو ډæÇ له -ÏلوóÇ شكóÇ ¡(ينÑæÇæ)ßې نه ډÑæÇæ له -Ýلكه: پربر
æÇښكې بهوæنكى(æÇښلن)¡ملتخوåÇ يامليګرÇ- ملت غوښتونكى (æلسپاá)º تر 

(توÑپوستكى æÇ توپوټكي) څخه ((توÑپوست)) پېنځګوني æÑóÇنه ÇÑ نغښتالì شيæÑ ºبه 
ÇنكشاÝ- مخ پرÏæې (پرمختيايي)¡ برسر ÇقتدÇ Ï -ÑÇقتدÑÇ پر سر (Çæكمن)¡ ناسم 

پوهاìæ(ÇÑæنپوهاìæ)¡ Ï منځ ټكى (منځټكى)¡Ï پايټكى(پايټكى)¡ Ï پاì بڼه(پايبڼه)¡ 
Ïكابل پوهنتوä(كابل پوهنتوä) ÇÏ æÇسې نوÑ غونډæنه يا فرېزæنه همدÇسې تړښت æ تركيب 

 ). 183-87موندالì شي(همغه Çخځ

همدÒÇÑÇ يې ((برېښناليك)) هم ((برېښليك)) ته ÇÑلنډېدæÇ ìÇ بيا ګرÇÏنېدìÇ شي: 
 ¡áكمنوÇځو ¡áغېز منېدÇ ¡áالسليكېد ¡áكټ مټ لكه: السليكو ¡áبرېښليكېد¡áبرېښليكو

)ìÑڅخه تش يو تو ((نيكæلكترÇ))هم له íنګرېزÇ ºÑسې نوÇÏ æÇ áكمنېدÇځوe خېستىÇ ÇÑ (-
!ìÏ 

- په æييرغاæنه كې تر æسې æسې په كاÏ ¡åÏ Ñ يوå تړنګ(تركيب) ټوÑ áغندå توكونه پښتو 13
æÇسي¡ نه لكه: ملتپاæ -áلسپاÇ ¡áقتصاÏپوهنه- æټپوهنه... يا لكه ÇæÑÇ ÏښاæÏ ÏكتوÑ لوÏين(( 

 لغت پوهنه)) يا كوåÒ خوÏ Ç شته(( نمر ګلي)) لپاÏ åÑ ((نوÑپرست)) ګډæله Ñغاæنه!

Ï(ګاډí¡ بېړۍ¡ Çلوتكې... Ï ساÇ åÏساä((سپرلي)) پرځاì(مسافر- يا مساپر æړæنكى)) Ï يو 
  .íكېږ áنو څخه شمېرæغاÑ åله ناكر ææالÇæ بي بي سي æندÇ څو لنډ

- په هرÑ åغاæنه كې بايد Ñ æÇ ÑóÇښتيني جاÌ¡ موخې æÇ مانا ته æشي¡ نه ÇÏچې ټكي پر ټكي 14
 æÇ ìكړ ((ÑستعماÇ)) عربو ((ãكلونيالېز)) .شي áژباړæÇÑ له بلې ژبې

پاكستانيو((نوóÇباÏيت))¡ مانا ÇÏچې نيولې خاÑæې ته عمرÇ æÇ äÇباæÇÑ íÏړí¡ حاÇÏ áچې هغه 
خاåÑæ له بومي Çستوګنو سرå په خپله æلكه كې æÇÑلي ÇÑ æÇښكېلوí يې¡ په همدې جاÌ موږ 

 پر Òبېښاß. خو عربو ÇÏهم په مثبته exploitationپر((ښكېالß)) Ç ÇÑړæلى Ñæ æÇسرå تړلى
!íپه برخه كو Ñæ حاصل æÇ پاكستانيو ((تحصيل)) چې ګوندې ثمر æÇ ìكړ ((ÑستثماÇ ))مانا 

 جمهوíÑ يا جمهوÑيت æÇ جمهوÑ Ñييس Òموږ ÑسنوÇلو په پاكستاني پېښو

((æلسمشرí)) æÇ((æلسمشر)) كړí¡ خو څنګه چې التين Ç ÑóÇنډáæ((Ñيپبلېك)) 
هغه پخوÇنۍ مانا((æلسوÇكي)) نوåÑ له السه Ñæكړې Ç ÏæÇړتياپرæخت Ñæسرå ((ÏېموكرÇتيك-))¡ 

 íÑجمهو áځكه ټو ¡íÏ نې يې ناسمېæغاÑ نو پښتو ¡íكو ìستاينومونه ملګر Ñنو æÇ سوشل
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نظامونه Çæ æÇكمن يې هغه پخوÇنى مثبت جاÇÑ Ìخپلوالì نه شي! 
كمپيوټر له Ï åÑóÇ حساÈ ماشين په ناسمه ماناÏæÏÇÑ شوì¡ له همدې كبله ÇيرÇنيانولومړۍ 

Ñغاæنه((شاÑګر)) پر((ÇÑينر)) بدá كړ¡ مګر عربو هماغه مشهوÑ غلط((حسوÈ)) æساته. موږ بيا 
 Ï سافټ كمپنۍæمايكر Ï35 ځكه له ¡åæړÇæÇÑ ((سولګر))سم پر åسر Ìجا íژبو په لړكې له نو

 .íبلل كېږ ((åمصنوعي ماغز))æÇ íلر Ñكا å(عقل) سرáسو
 æيل كېدæÇ á معيوÈ ته MongoloidپخوÇپه پرمختللې لويديزå نړۍ كې(( بېړÇ))ته

handicapedغه سپكې نومونې پرÏ هيسېÇÑ áخو له ډېر مها ¡      Down,s syndrome 
æÇdisabled كې äفغانستاÇ لې. خو پهæړÇÇÑ (äÇكم تو))بي بڼهÏÇ په ال åړÇæÏ نيانوÇيرÇ æÇ شوې áæړÇ 

 ÊÑÇÒæ غونډ æÇ íكېږ áæÑكا ((نكىæمعلوليت لر ¡áمعلو ¡Èمعيو)) ړې نومونېÒ يې ال هماغه
يې په همدې نامه نومولى ìÏ. په كاåÏ Ñ¡ په ÇæÏړÑ æسمي ژبو((كمتوäÇ)) æÇ ((كمتوÇنه)) æ بلل 

شي چې په پښتو كې ((توäÇ)) بيا يو څپيز æيل كېږÇÏ .íنو كوæ ãيښياÑ لږ تر لږÏ åبې ليدæÇ æ كم 
 áæنډÇ نومولې چې پښتو ((äشندالæÑ))نيانو په مثبتو پېښوÇيرÇ Ï مهالنۍ åندæړÇ æليد

يې((æÑښاÒ äړí)) ÇÑځي!  
- ځينې پوهياæÇ á فرهنګياá پښتانه Ï Ïې ÇÑæنپوهاíæ ښكاÑ شوí چې ګوندې Òړې ÏæÏيزې 15

æÇ نوí نړيوÇلې Ñæځنۍ نومونې Òموږ په ياÏ شويو ډګرæنو æÇ په ځانګړí ډáæ¡ فرهنګي هغو كې 
نه ÇÑځي æÇ له Ïې المله يې ÇÑ پښتوكوá بېځايه يا نا Çړين íÏ ¡ لكه: پخلنځى¡ پخاææ يا 

پخليكاÑ¡ سهاÑنۍ (بريځر)¡ غرمنۍ¡ ماښامنۍ¡ لمباځى¡السولونې (Ïستشويه)¡ 
ځانوچونى¡مخوچونى¡السوچونى ياځانڅپوڼى¡ مخڅپوڼى¡ السڅپوڼى¡ جېبڅپوڼى¡ 

 …پزڅپوڼى

- Ï مدني يا ټولنيزÇÏÇ æبو يا چاá چلند نومونې¡ لكه: مننه¡ خوښنه! منندìæ(ممنوä)! هركله! 16
هيله كوã! هركله ÇÑشئ¡ ښه ÇÑغالست! تر بيا (ليدæ پوÑې)! æبښئ! مهربانه شئ! مهرباني 

 ¡ ìپرځا (ñلطفا)Ï (ختæ يوڅه غوښتنې پرÏ يا æÇ !بلې! يا هلو Ï åنګ سرÒ له تېلېفوني)!Æكړæ
 äپه غبرګوÇپرنجېد Ï)!غتياæÑ !شتها ښهÇ يا ګهيځ ښه! (يانېكمرغه!) شپه ښه! لوهه يا Ñسها

كې) ÇÏ æÇسې نوÑ. په Ïې لړكې كوالì شو¡ په æلس كې يو شمېر تياÑې بېلګې هم له نومهالي 
ليكلړ سرÇÑ åخوندí كړæ¡ لكه: ستړì مه شې! ستړí مه شئ! خوÑÇ مه شې- شئ! Òهير مه شې- 

شئ! كوäÇÏæ Ñ! پرمخه مو ښه! Ïيوګړí يا مفرÏ لپاåÑ ډېرګړì كاáæÑ¡ لكه((تاسې)) Ï((ته)) هم 
له نويو ټولنيزÇÏÇ æبو څخه 

 ((ìæÏ)) åÑ(غايب) لپا íګړæ åېيم يوÑÏ Ï نو په پېښوÇسيوÑپا Ï پښتنو íÑډېر ښاæلږ ºíګڼل كېږ
 æلوړ .åÏ ÏæÏ غايبه جمع Çپه جرمنانو كې بيا مخامخ يو كس ته همد !íæÑهم كا (ìهغو))æÇ



 مخ لمبر( 38/151)

 Çæكمنانو(شاهانو¡ هېوÏÇ مشرÇنو...)

ته پښتانه كوالì شي¡((ستاسې ÑÏشل!)) يا(( ستاسې ÑÏناæ!))æÇ يا نوÑسوچه 
!íæÑكاæ ييونهæ پښتو 

ÇÏچې Ïغه برخه æÑæسته Òموږ Ï ټولنيز Ï ÏæÏستوÑ يوå برخه ګرځي¡ نو Çړæند څانګوáÇ يې بايد په 
 æÇ ټوليز فرهنګي åنو سربېرæÑóÇ تخنيكي æÑنو æÇ سانۍ¡ خوږغږۍÇ ¡نۍÇæÑ ¡äæنه كې پر لنډæغاÑ

 ÇæÑÇ پوهيز خوÑمنځ(سليقه) هم په پاã كې æنيسي. 

       æÏيم- Ñ Ïغاæنې æÑóÇنه æÇ چمونه 

1(  æÇ شتو توكو æÑتيا Ï توګه ¡ په ګړنۍ ژبه كې åپه بنسټيز (ãنيولوجېز)نهæييرغاæ نوې
مخبېلګو له مخې چې æيونكيو Ï پېړيو په پوړيو كې په نا Çګاهانه توګه ÇÑمنځته كړې 

 åترسر áæتړښتي(تركيبي) ډ æÇ (شتقاقيÇ) په بېلښتي Çڅانګپوهانو له خو æندæړÇ Ï ¡íÏ
كېږºí پرتله(قياÓ) æÇ مانا بدلوä(سېمانتېزã) يې په څېرمه¡ يا بشپړÇندæ ډæلونو كې 

 ÇÑځي. 
 په بېلښتي æÇ تړښتي ÇæÏړæ ډæلو كې Ï مخني æيي خپلوßÇ(æÇæېل) Òياترå غوÑځي¡لكه:  )2

 ¡áÇځمكو ¡áÇپانګو ¡áÇسې برخليك¡ برخوÇبڼ¡ همد ìæبڼ¡ نه ژæټولنيز¡ نه ټولنه يز¡ ژ
 ¡íمنځته كوÇÑ ځي چې مانيز ټكرÑنو كې نه غوæغاÑ ې په هغوÒÇيو ...äپوهنځى¡ پوهنتو

لكه ((سيمه ييز)) كه ((سيميز )) شي¡ له((سيم)) سرå تړæÇ پيدÇكوí¡ يا((سوله ييز))¡ 
 ((سوليز)) شي¡ له سوá(عقل) سرå تړæÇ مومي. 

) ډáæ يې ìÏ åÒÇÑ åæÏ: كړæÇ áÇæ نوموÇderivative .áÇلف = بېلښتي ياÇشتقاقي( )3
) هم بلل كېږí¡ له verbalnomen)كړáÇæ بېلنګ(فعلي مشتق) چې كړنوã(فعلي Çسم1(

 .íمنځته كېږÇÑ په نښلونه íستاړæÑ Ï åيښې سرÑيوې كړسټې يا
خوړ+á=خوړá¡ خوړ+ä=خوړä¡خوړ+نګ=خوړنګ¡ خوړ+نه= خوړنه¡ خوړ+Çنه= خوړÇنه¡ 

خوړ+äæ=خوړäæ¡ خوړ+æنى= خوړæنى¡ خوړ+æنكى= خوړæنكى¡ خوړ+لى= خوړلى¡ 
  ºخوړ+ين= خوړين åړÇخو ¡åخوړ= å+خوړ ¡(!ښتÑخو) خوړ+ښت = خوړښت

) ÇÑغلى¡ مانايې ÇÏ چې æÇæېل(Çلف) په سټه Ablautپه(( خو+Çړå= خوÇړå)) كې منځونج (
-)íستاړæÑ كې بيا پر ((åخوړ))په .ìÏ ننوتىÑæ يښه كېÑ ياa– يو بل åسربېر(a په هسته-

  ) كې ښوæالì شو æÇ همدÇسې پهxw-a-r-aكې هم Ñæننوتى چې يوÒÇې يې په غږيز ليك(
ځينو نوæÑكړÇæلو æÇ نوموÇلو بېلنګونو كې.  
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 =ìند+Ñند¡ خوÑند= خو+Ñخو ¡Ñصفر =خو +Ñخو :åسر ((=Ñخو))يښېÑ (áحا)áسمهاæ له
 =ìæÇ+Ñند¡خوÇÑند= خوÇ+Ñخو ¡ßÇÑخو=ßÇ+Ñخو ¡ìæندÑخو =ìæند+Ñخو ¡ìندÑخو

خوìæÇÑ¡ خوÑ+كه= خوÑكه¡ خوÇ+Ñړå= خوÇÑړå(جذãÇ)º خوړæنكې(جذãÇ) چې 
.åÏ يې ښځينه بېلګه (åيندóÇ=تلونكېÇÑ) 

 همدÑÇنګه:

 ¡áÇæÑښا ¡áÇæډګر ¡áÇپوهنو ¡áÇنوæګډ ¡áÇæ مينه ¡áÇبرخو ¡áÇڅېړنو ¡áÇپر بېلګه: ليكو áÇكليو Ï
 ¡áفرهنګيا ¡áننګيا ¡áپوهيا ¡áپر بېلګه: مرستيا áخبرياÏº...áÇæÑبند ¡áÇنوÑڅا ¡áÇلسوæ

º...áياÑتو 

  º...يالى¡ نټيالىÑجنګيالى¡ تو ¡(áخوشا)مريالى¡ فرهنګيالىÒ ¡ګټيالي پر بېلګه: پوهيالى Ï
 . ...Ñ(بوكسر)¡ كنځلماÑپر بېلګه: سوكما Ñما åړÇÏ يا Ñشوكما ¡Ñلوټما Ï

 :íلګو ÎړÇ åلرغونې مخبېلګې چې له ځينو ځينو كړسټوسر æÇ ې نوېÑيو شمېر نو ÒÇÑÇهمد
 ¡äخرڅلو ¡äژلوæ ¡ßÇæژ ¡ìندæژ ¡äæېږÒ ¡äلنګو ¡äغبرګو ¡äæندæند¡ ژæژ ¡ìæژ ¡ìæÒ ¡نوسى

æيى¡سهي¡ تڼۍ¡ نړۍ¡ څڅۍ (ناåæ= ترå) (نوې:خپرنۍ¡ Ñسنۍ)¡ Ñæيځ¡Ïæېر¡ بهير¡Òهير¡ 
بهى¡ غوÑځى¡ تړÇ ¡æÇستوګه¡ Çستوګنه¡ÇستاÇ ¡ìÒستوÇ¡åÒستاÒګر(-ì)¡ سپېڅلى¡ ښكلى¡ 

æللى(ناæلى)¡ غښتلى¡ منلى¡پوæلى(مهذÑÏ-Èګۍ) ÇټېرäÇ¡ ډېرäÇ¡ پېزÑ ¡äÇæېږÒ ¡äÇÏيالä يا 
-æÇ67بياÒ58-66ېالنځ¡ ÑÏيځ¡ ختيځ¡ مينځ(منځ)¡ ÑæÇيځ¡(Çخځ¡ لوبيځ) æÇ نوæ) Ñييپوهنه 

 مخ).111

) نوموáÇ بېلنګ (Çسمي مشتق) له يوå ساåÏ (يوæستوí)= æÇ څه ناڅه بېلښتي æÇ تړښتي= æيي 2(
)íتاړ åيوÏ åسرaffix íينا¡مختاړæ په بله ¡(

 )prefix )íمنځتاړ ¡(infix)íستاړæÑ يا (suffix áغوÑ (مشتق) بېلنګ ìپه نښلونه يو نو (
.íكېږ 

å(نا-) سرíله مختاړ  ºيسا¡ناسمæ((ناجوړ))... پر بېلګه: نا ¡((ÛæÑنا)) Ï 
له (بې_) سرÏ å((بې Òæله))¡((بې Çæكه))¡ ((بېځايه))... پر بېلګه: بېچاÑ(غير فعاá¡ پسيف)¡ بې 

 توپيرå¡ بې ليك لوسته¡ بېوßÇ(كنسوننټ)... . 

ºنى¡منځنىÑæÇ :پر بېلګه ((نىÑكو))Ï å(نى-) سر íستاړæÑ له 
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 ¡äپر بېلګه: پوهنتو ((äمېږتو))Ï åسر (äتو_)نۍ لهææÇ :پر بېلګه ((نۍÑكو))Ï åله (_نۍ) سر
 ºäړكتوæ 

ºäپر بېلګه :پيوستو ((!äسپينتا))¡äكونډتو ¡äبنتو ¡äپېغلتو ¡äبېلتو Ï 

  ºåګاÑغالى (كاÑ((پنډغالى)) پر بېلګه:لوبغالى¡ كاÏ åله(_غالى) سر
º(كشاپÑæ ºپربېلګه íلوبغاړ Ï åسر íله = غاړ 

له(-له) سرÏ å ګرÏله¡ پايله¡ يا ښاخله¡ Çيشله... پر بېلګه: ÑېږÏله(Òلزله)¡ غونډله(جمله)... .  
له فعلي سټې سرÏ å سركښ¡ خوÑÇيكښ¡ توÑكښ¡ سړيخوÑ¡ بډيخوÑ¡ تالي څټى¡ كوÒګوìÑ... پر 

بېلګه: ÒياÑكښ¡ مخكښ¡ ځانساتى¡ سوله 
 . ...ìبلرæÇ¡ìينى¡لرليد¡ لرليدæينى¡ښهوينى¡بدæين¡لرæينى¡لرæساتى¡لنډ

 åې پلوÏ له æÇ íړæÇ Ñæ شمېر تر پېنځوسو æستاړæÑ æغو نوميزÏÏ ښت: څنګه چې په پښتو كېÏيا
يې Ï تياæÑ بېلګو شمېر هم همدæمرå ګڼ ìÏ¡ نو په æييرغاæنه كې يې تر åæÏ نوæÑ ډæلونو Òياته 

برخه Çخلي æÇ له ښايسته ډېرæ نومونو سرå نويزæنه(نيولوجېزمونه ÇÑمنځته كوالì شيº په æÏيم 
 يې په ÑÏېيم كچ كې.  كچ كې يې Ï مختاړæ هغه ÇÑځي Ï æÇ منځتاړæ هغه

 په همدې ډáæ نوÑې بېلګې¡ لكه:

ÒړÑæ¡ كډä¡ خاÑæين¡ خوبجن¡ هركلن(Ï كاæÇ á كله ÇæÏړæÑ æستاړì)¡ Çړخيز¡ شتمن¡ مينه 
 ¡åال¡ كوچيانى¡ ژباړÇæÑكو ¡ßمړڅپڼ¡ غوبل¡ مينه نا ¡ÑنځوÑ ¡ÑæÑæÒ ¡äستوما ¡ìړæÑپو ¡ìړæ

 ¡ìترله¡ بنز ¡Ñمرياڼى¡ چمتو¡ بسيا¡ بېځايه¡ تربوÒ ¡كرالڼى¡ ګګياڼى¡ خوګياڼى¡ جمرياڼى
پښتونوÇله¡ æÇبلن¡ æÇمغلن¡ كرغېړä¡ لنډغر¡ خوÑلڼه¡ خوÑينه¡ æيرژلى. پېزäÇæ¡ كمكوټى¡ 

چرګوړì¡ چرخوá¡ بوÑجل¡ غوجل¡ óÇسجل¡ ډنډìÑæ¡ غونډÑ ¡ìÑÇبغړ¡ æÇږÏړì¡منځۍ¡ 
كړتكې¡ ټيټكې¡ تاړې¡لسيز¡ لسګوÇ ¡äټكلي¡ لنډì¡ لنډۍ¡ لنډكۍ¡ هركلى¡څڼكه¡ پنډæكى¡ 

 ¡äكونډ تو ¡äبنتو ¡äشلګى¡ بېلتو ¡äÇæچوړكۍ¡ ګوتمۍ يا ګوتمه¡ ګوته(ګوته+صفر)¡ پېز
 . ...(ìæسپينا)äسپيتانه¡سپينتا¡äنانغتا ¡äپېغلتو

    مخ.Ï112 -265 نوæÑ بېلګو æÇ ډلبنديو لپاåÑ: پښتو æيي پوهنه 
) ډáæ يې ìÏÇÏ چې يو تړنګ(تركيب) Ï شته بېلګې يا compositional) تړښتي ياتركيبي(2

بېلګو له مخې åæÏ يا ÒياÊ يوæستوí¡ياهم لږ ډېر نايوæستوæ íييونه(نومونه¡ستاينومونه¡ 
شمېرنومونه¡ نومځرí¡ كړæلونه¡ æييكي) سرÇÏ åسې يوځاì كېږí چې Ï لومړæ íيي يا لومړيو 

æييونو æÇæېلي پايلې ÒياترæÇ å خجونه( له جوړå تړنګونو پرته) يومخيز غوÑځي æÇ يوÒÇې 
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 ÒÇÑ ې هرÑپوÑæ سمې åړتيا سرÇ له æÇ íخپلوÇÑ ۍ يو پايخجÒستاÇ تړنګ په áټو Ï يى يېæ ستىæÑæ
صرفي¡ نحوí يا لغوí پايلې æÑæÇستاړí نښلوá كېدìÇ شي.  

 º...لسمل¡ سوله مل¡ سنګرملæ ¡كټمل پر بېلګه: پوهنملÏ
Ï تولتړنګ(Çضافي تركيب) پرهر پاڼه¡ خرغوږ¡ ګلغونډۍ¡ ګلكڅ¡...پر بېلګه: ګلپاڼه¡ شپې پاڼه¡ 

تندí ليك¡ سرليك¡ برخليك¡ پرېكړå ليك¡ډبرليك¡ نومليك¡ سمونليك¡ الÑليك¡ 
 ¡(ÈلحساÇ علم)ژبپوهنه¡ ټولپوهنه¡ شمېرپوهنه ¡...Ñليكال ¡Ïæليكد ¡äيوÑال

 ¡äيوÑلوبه¡ نيم پايلوبه¡ لوبډله¡ ال ìلوبه¡ بڼكلوبه¡ پاÒæ ¡لوبهÑæÇ º...(هندسه)مېچپوهنه
سرټكى¡ منځټكى¡ پايټكى¡ ناستخونه¡ خوبخونه¡ كاÑخونه¡ æنجخونه(ÏكاليوÏ بدلولو 

º(خونه 

په همدې لړكې Ï مېله ځاì پر بېلګه: مېشتځاÏ æÇ ì( Çجلځى¡ Çستوګنځى) پر بېلګه: ښوæنځى¡ 
پوهنځى¡ تمځى(يا تمځاì)¡پخلنځى¡ كاÑځى¡ لوبځى¡ پالنځى¡ÒæÑنځى¡ Òېږنځى¡Òېږځى¡ 

º ...توځىæ 

كړستاينوميزæ بېلګو له مخې¡ لكه ÑÇÒÇګټلى(چاáÇæÑ يانې ÑÇÒÇ ګټونكى)¡ سرخوړلى¡ 
ږيرخرېيلى¡ پرتوګ شلېدلى ¡=شلېدلې (بېچاÑ)¡ له كاæ åÑتلى¡ پز پرېكړì¡ سرماتى غاښ 

 æځغلولى¡ سپمولي سپو خوړلي(متل)¡ جنګ ځپلى¡ نېز يا سېال áسوÑ شرمولى ìÇتلى¡ خدæ
ځپلى¡ Òلزله ځپلى¡ æچكالۍ ځپلى... په كمپېښې يا ناåÑÏ توګه Ï بېلنګ ((بېوßÇ)) پر بېلګه 

Ñغېدلي تړنګونه: خپلوßÇ¡ بلوßÇ¡ ټولوßÇæÑæÒ ¡ßÇ¡ چاßÇæÑ¡ كوßÇæÑ(كوÇæÑكي)¡ 
ټولوÇكمن¡ ټولوÇكمنه¡ ټولوÇكمني ... 

 ¡Ïليكښو ¡Ïكتابښو ¡Ïكالښو ¡ÏښوÑله مخې: ال Ïيا خرغو -Ñخو æ -Ñمو Ï
.ÏښوÑليكال 

 له منځتاړí(_Ç_) سرÏ å ((بېالبېل))¡((كوÇÑكوÑ))¡ ((تګ ÇÑتګ))... پر بېلګه: سرÇسر¡ سماسم.

.ßÑæ ÇÑ ßÑæ لكه ¡åسر (-ÇÑ-)íله منځتاړÒÇÑÇهمد 

) Ñغوí¡ لكه: مخ copulative æله منځتاړí(-æ-) يا(-صفر-) سرå خوÇÑ ډېر جوړå تړنګونه(
 ¡ìړæپيا æ Îپلن¡ پوæ پېړ¡ پېړ æ پنډ ¡Ñلو æ Ñخو ¡ÑæÑæ æ Ñخو ¡ÑپالæÑپښې¡ مو æ Óال¡Óال

سپك ßÑæ¡ سپكې سپوÑې¡ ستغې سپوÑې¡ ÇÑæنې æيجاړې¡ Ñ æ ÛæÑنځوÑ¡ مرګ æ ژæند¡ 
 ìغړ ìكه لومړ º ته æÇ åÒ ¡Êبير æ ÊÑÇ ¡برæلس¡ لرæنډ¡ ¡ يوæګاæ كلى¡چم æ Ñبله ¡كوæژ æ مرګ
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 æÇ سانۍÇ ¡خوږ غږۍ Ï åسرÑæ ((æÇ))كه نه ¡íكېږ ìمنځتاړ åسرÑæ ((æ))¡íæ ìكپاÇيى خپلوæ
ÇæÑنۍ لپاÏ åÑ منځتاړí په توګه ÇÑتالì شي. 

كله Ïغه بيا Ï لنډäæ (لكه په شعركې) æÇ ياهم Ï خوږ غږۍ¡ ÇæÑنۍ Ç æÇسانتيا لپاåÑ په هر 
Çكر(حالت) كې غوÑځوá كېږí¡ لكه: الÑې چاÑې¡ چاá چلند¡ شر غوبل¡ شخه شوالنګه¡ ناسته 
æالړå¡ پوÎ پتير¡ سم سهي¡ سم ãÏ¡ سم سيدå¡ سيدæÇ å ناسيدå¡ توæÑسپين¡ سپين سپېڅلى¡ 
 ¡Êجوما åندÑژ ¡ÑæÇ Ñكركيله¡ پوله پټى¡ كو ¡ìپا æ پيل ¡ìپاæسر ¡ßسا ßسپېڅلى¡ پا ßپا

 Ï)چهæ å(ې)¡ لمدåÑپو æÇ åÑسپو ¡åچه لمدæ ¡åماته ګوډ ¡åجرګه مركه¡ جنګ جګړ ¡åجرæÇ åېرÏ
لوبې پچه)¡ خاÑæې Çيرې¡ خاÑæې æÏړې¡ ÛæÑ ناÛæÑ¡ جوړ ناجوړ¡ شاړ شډÇ ¡áتلس¡ ÇÑشه 

 ¡ãماښا æÑځ¡ سهاÑæ æÇ فرهنګ¡ شپه æÇ لوست¡ پوهه æ ليك º ...غهÏ ته¡ هغهÑشه¡ كښته پوÑÏ
æخت ناæخته¡ Çند æژæند¡ Çند Çæ æند¡ ژæند æ ژßÇæ¡ جنګ æ سوله¡ جنګ جګړæ æ ÑæÇ ¡åينې¡ 

 áكر بكر(حاÇ ¡منلى æÇ äÇغلي¡ ګرÇÑ غلې ښاغلي¡ ښاغليÇ ¡پوست æپلې¡ هډ æينې¡ هډæ ښكېæÇ
 æÇ نهæښو ¡(ښېګڼهæخير)ښېګڼهæغوښتنه¡ ښمر æÇ پوښتنه¡(هويت æ حالت)كرæكرÇ ¡(áÇحوÇ

ÒæÑنه يا ښوæنه ÒæÑنه¡ æينه æÇ مينه¡ مينه æÇ مننه¡ مينه لوÑېينه¡ مينه æÇ پېرæÒينه¡ مينه 
 æ ãÑæ ¡åÏæÑ åÑترينګ¡ ال æ ټينګ ¡ÒÇښېر æ Ñسمسو ¡ÒÇښېرæتاند ¡áÇæ مينه æ áÇلتيا¡ لېوÇلېو

ÇÑæشه¡ توند æتېز¡ Òخمي ژæبل¡ خوښي æÇ نېكمرغي¡ ښاڅ æ æياړ¡ خنډæځنډ¡ ناخوÇلې بخولې¡ 
.íÏ نېæغاÑ له نوېæډ åړÇæÏ ...ډۍ كاليæډ Ñين¡كوÑæنا æ يرæ ¡Ñناتا æ ينÑæنا 

Ï شدæپۍ يا شوæÏپۍ æÇ مستوپۍ( لوبه) پر بېلګه¡ سړæپۍ Ï( شيريخ¡ óÇيسكريم) æÇ شوÏې 
 .íÏ شوې áغوÑ åÑ(شيربرنج) لپاÏ يجېÑæ 

 

 )Analogy) پرتله(3

æ Ïييرغاæنې ÇÏ څېرمه ډáæ په ژبه كې ÇÏ Ïسې Òړæ بېلښتي(æÇ يو څه تړښتي) مخبېلګو له مخې 
 åÏيا سا æستوæيو Ï æÇ نه شي ìÇسانه توپير ېدÇ يې پكې په ìتاړ æÇ چې بنسټ íمنځته كېږ ÇÑ
(íكېږ áæÑسرچينې يا منشأ په مانا كاÏ غلته< ليكنښهÏ) .íچلند كېږ åسرÑæ ييونو په توګهæ 

بد ګڼه< ښېګڼه¡ خمسوÑ< سمسوºÑنمښته (ÇنكاÑ)< منښته(ÇعترÝÇ)¡ Ïلته مخبېلګه(منښته) 
.åÏ غېدلېÑ åÒمنښت څخه تا >ãهم له كړنو 

نندÑÇمه(ډÇÑمه¡ نمايشنامه)< څېرمه¡ æږمه¡ لېمه¡ Òېږمه¡ ژÇمه¡ګوتمه ¡ كولمه¡ Òېرمه¡ 
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º...پياړمه 

غونډله(جمله)< شمله¡ ژæبله¡پشېرله¡ æÏشېرله¡ګرÏله¡ ÑېږÏله(Òلزله)¡ځاله¡ Ñæله¡ ترله¡ پرله(- 
 º(هلىæ-¡ښتى¡-باندېæÇ-¡ې¡- پېيلې¡-غښتىÑپسې¡- پو

 æÇ (íلګو ÎړÇ هم åنې سرæييرغاæ له پښتو äماÒې توګه ساÏ په)äېماÑÏ ¡äستوما >äماÒسا
ºìيالæ ته نه شوÑæ يىæÑسي پوÑپا 

-ÑÏ Ïambiېبل(سه پايه)¡ غوبل¡ كوږبل... پر بېلګه سربل(پيشينه)¡ æÇستربل(پسينه)¡ غبرګبل(
position æستربل په سويل لويديزæÇ æÇ كه څه هم سربل ¡íÏ نېæغاÑ غې لړۍ نوېÏÏ هم (

äډېر جوليز بدلوæلونو په توګه په لږæكړ æÇ ستاينومونو Ï كې æÏæÏګړ  æÑپه نو æÇ íكېږ áæÑكا 
 ¡íيل كېږæ ډېرæلږ ((áستمباæÑ¡áستنباæÑ))لې بڼهæړÇ سربل Ï ېÒÇهغو كې يو æختيز áلكه شما

 º(پق)åÏ ((ستېبلæÑ))بڼه يې هم íÏæÏګړ åيو
منځينه()< ښځينه¡ مهينه¡ پسينه... ((منځينه)) Ï پښوييز نوږí ياګرÇمرí جنس((مخنث)) په 

 æÇ (مؤنث)Ï په توګه ãسېمانتېز Ï ((ښځينه)) لوڅخه يېæنډÇ æÑنو ææÏ له æÇ ìشو áغوÑ Ìجا
 ºíÏ íمنځته شوÇÑ (مذكر) په مانا هم Ï ((نرينه)) åسرÑæبيا

 ìګړ åÑÇæ ¡ìګړ åندÑژ =ìېمګړÑÏ ¡ì(جمع)< منځګړì(تثنيه)¡ ډېرګړìګړ åæÏ ¡(Ïمفر)ìيوګړ
 ºíنه لګو ÎړÇ åمرæÏ لتهÏ نومونو په توګهÑچا Ï Ñسې نوÇÏ æÇ

څالíÑ(چاÇÑ Ñهي) له Ïې پلوå په Ïې لړۍ ÇÑځي چې Ï ((څلېر(حوÖ)¡ څلېر æيشت¡څلوېښت¡ 
څله¡ څوÑÇلس...)) له مخبېلګې سرå سم پكې لنډæÇÑ äæستل شوì¡ ځكه تړښتي 

íÑېالÑÏ ¡íÑال åæÏ ºåبرېښېد äÇمنښت ګر æÇ ÏæÏ يې ((íÑالÑڅلو))نېæغاÑ  پرتليزې بېلګې يې 
 ºشي ìلګوال ÎړÇ Çښه تر åسرÑæ æÇ íÏ ې څپيزېÑÏ خو بې له هغې

 ¡ìيوسر ¡ìپلنغوږ¡ìپلن سر ¡ìسرټيټى¡ ټيټ سر ¡ìÑæÒسر¡ìندÇسرغړ ¡ìسرغاړ>ìÑسرال
) ځانتېرì<سرتېرì¡ سرتېر¡ سرلوړì¡ سركښ¡ توÑكښ سرټكى 633-621خپلسرì(پق

 º(ځيÇÑ åكر æÇ ير لنډÒæ íتر لومړ)يرÒæنكى¡ سرæسرښو
) ماناæنج (بدلوä): æ Ïييرغاæنې æÏ ÇÏيم څېرمه ډáæ په Ïې ډېر ÒÑÇښت لرí چې له 4

جوليز(شكلي) پلوÑæ åسرÑÇæ å له مخ سترګې ÇشناæÇ íæ تش له مانيز پلوå پكې بدلوæÇÑ äستل 
كېږÇÏ .íسې چې يايې كرټه بله مانا ځاì نيسي æÇ يا يې له پخوÇنۍ مانا سرå سرæÏ åيمه هغه 

 ÑæسرباíÑ كېږí¡ په بله æينا¡پر åæÏ مانيز æيي æÇړäæ مومي.

 نوې مانا                                                      Òړå مانا
                  شپوá(څاíæÑ     پنډغالى
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    پچه      كمپ
قõرعه          پشقل

áشګر   مخبر¡چوغلګر     خبرياÑÇÒګو 
     نتيجه  پايزيب        پايله
åترجمه     ژبۍ       ژباړ 
 موقف¡ موضع¡موقعيت...     ممبر       ÑÏيځ

åهوكړ      áÇæپرÇ ¡تصويب ¡íÑمنظو (åÏÇæ¡åÏكوژ)هوكې قبولي 
áچېلنج¡ چالش      ننګو ¡áلتجأ چېلنجوÇ¡áړæÇÑ Êننګونه پرغير

 º(íÏ íشو Óپانګونه بيا پر همدې قيا ¡áپانګو)
 æÇ åÑæÏ ژÑندې لخك... عينك  سترګۍ

 ښكاÑڅېرå¡پسپسك ګوشي¡ ګوشك       غوږۍ
 كمپ    Ñ Ïمې شپوá     پنډغالى

     جلسه¡ نشست   Çسهاá  ناستى     ناسته
 جنبش¡ نهضت(حبيبي)    ټوپ¡حمله     غوÑځنګ

    Ïمېږæ¡æګړäÇæÑæ كتاÑ جرياä¡ پرæسه¡پرæسس       بهير
ìستاړæÑ(æ)      ãÏÑمچى¡ پاÏ  پسوند¡ سفېكس 

) هم affixمختاړæÇ ì منځتاړì بيا پر هدغه بېلګه Ñغوá شوºí تاړæ)ìند
ìÏ ìخېست شوÇ ÇÑ ترې 
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 پښتانه æÇ بابر

څومرå يرغلونه چى بابر Ï پښتونخوÇله يوå نه تر بل سرå¡ په بيلو بيلو پښتنو قومونو Ï æÇ هغوì په 
 ;ìÏ ìيرغلونو كى كړ ìمرګونه يي چى پد æÇ قتلونه ãعا Ï åڅومر æÇ ìلو كړÇطنوæ æÑځينو نو

څومرå سرæنه يي چى پرì كړì¡ څومرå كله مناæÑنه يي چى جوړ كړì¡ څومرå كلى æÇ كوæÑنه يي 
 æÇ ښايي چى بل هيڅ جهانګير ¡ìÏ ìكړ åګير ÑæÒ æÇ مالونه يي چى تاال åڅومر æÇ ìكړ äÇÑæ چى

يرغلګربه نه ìæ كړì. خوپه عين æخت كى څومرå معلوماÊ چى موږ ته پښتنى ټولنى Ï بيلو بيلو 
ÇقوÇمو æÇ قومى مشرÇنو Ç Ïجتماعى هويت æÇ جغرÇفيايي موقعيت Ï æÇ پښتنى ټولنى í Ï¡ شمير 

 ìÑتو له الÇخاطر Ï بابر Ï كى åÑيولړ خصوصياتو په با Ï Çپښتونخو Ï ختى æÇ توÇمميز æÑنو
 ìÑثر له الÇ بل هيڅÏ ¡ìÑخته پوæ ستهæÑæ حتى له هغه نه تر ډير æÇ ختهæ بابر تر Ï ¡ìÏ سيدلىÑÇÑ

نه ÑÇÑ ìÏسيدلى.  
ځكه نو موږ Ïلته Ï بابر له خاطرÇتو يا بابر نامى نه تقريباð هغه ياæÏنى Ç ÇÑخيستى چى په 

پښتونخوÇ كى Ï پښتنو په باåÑ كى شوìÏ ì. موږ ÇÏ مطالب Ï بابر نامى له هغى نسخى نه ترجمه 
 áپه كا ÌÑنيتابيوÇ چى ìÏ ì١٩٢٢كړ áپه كا æÇ لىæړÇ ìنګريزÇ كى په ١٩٧٩ كى له تركى نه په 

نوì ډيلى كى بيا چاپ شوÏ .åÏ ì څيړæنكوÏكاÂ Ï Ñسانتيا Ï پاÏ ¡ åÑ پښتوترجمى په بيلو بيلو 
 .ìÏ ìشو áÏنسخى مخونه هم ښو ìنګريزÇ Ï ÌÑبيو Ï برخو كى

موږ په ترجمه كى Ç Ïمانت ìÑÇÏ په خاطر Ï بابر نامى Çنګريزì عباÊÇÑ تر ډيرå حدå جمله په جمله 
æÇ حتى كلمه په كلمه ترجمه كړìÏ ì¡ خو په عين æخت كى مو كوشش كړì چى پښتو هم تر 

 ãپه خاطر په كو ÑختصاÇ Èمطلو æÇ Úæمشر Ï كه مو چيرته .ìæ ړæ فهم Ï æÇ نهÇæÑ åممكنه حد
عباÊÑ كى كومه كلمه يا جمله غوÑځولى¡ Ï هغى پر ځاì موټكى Çيښى ìÏ. كله مو كه په متن كى 

 [ ] Óقو ìهغه مو پد ¡ìياته كړÒÑæ åÑپا Ï ضاحتæ æÇ ìÏفاÇ åÑپو Ï ãمفهو Ï åكومه كلمه يا فقر
 .åÏ كى ليكلى 

 á١٥٠٤بابر كابل په كا æجګړ æÇ æمخامخ كيد Ï åنيو¡ خو په بابر نامه كى يي له پښتنو سرæ كى 
 áكا Ï چى ìهلته پيل كيږ ÊشاÑÇسفر په ١٥٠٥ګز Ï äستاæهند Ï په مياشت كى له كابل نه äجو Ï 

 ÔÑÇګز æمخامخ كيد Ï يي åله پښتنو سر æÇ ìپيل كيږ ìÑجګدلك له ال Ï سفر ÇÏ بابر Ï .ìÒæ نيت
 Ï كى ìځا ìپه همد .ìسيږÑ چشمى ته ãچى ګر ìخت پيل كيږæ سركى هغه áæÇ سفر په ìهمد Ï
 åسر äÇæÑله خپل كا ¡ðÇګګياڼو مشر¡ فاجى¡ ظاهر Ï ليكى چى æÇ ìنه كوæÏمشر يا åيو Ï پښتنو

  )æÇÑ٢٢٩ستل شو. موږ هغه ÇÑ سرå بوته الæÇÑ Ñښيي) (مخ 
بابر æÑæسته له يو åæÏ مزله له خيبر نه æÇړæÇ ì جم ته Ñسيږì. هلته يو څه تم كيږì. له جم نه مخ په 
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كوهاټ خوځيږì. هلته يوځل بيا Ï ګګياڼو پښتنو ياæÏنه كوæÇ ì ليكى چى ( پدæ ìخت كى 
 .ææ لمنو ته تللىæغر Ï ìÁíæ پوځ له Ï موږÒ خو .áسيدæÇ كى [Ñپيښو] Ñæپه پرشا äفغاناÇ ګګياڼى

 Ñال ìبوته چى ګوند åسرÇÑ ìيو ځا åغى. موږ هغه له فاجى سرÇÑ ته ãما سالÒ يو مشر يي كمپ ته
  )ÇÑ٢٣٠ښيي.) (مخ 

بيا ليكى چى ( له كمپ نه نيمه شپه æخوځيدæ. سهاæ Ñختى له محمد فاجى نه æÇ æښتو Ï æÇ سبا 
ناìÑ په æخت كى په كوهاټ كى كوÒ شوæ. ډيرÒ ìياتى Ï غويو ګلى æÇ ګاميښى Òمږ Ï پوځيانو 

الÓ ته Ñæغلى. ډير ÒياÇ Êفغاناä ګرفتاÑ شوá. خو ماټوÇÑ áټوæÇ á خوشى كړÏ á كوهاټ په 
كوæÑنو كى بيخدæ حصرå غلى موجوÒ .ìæ ìÏموږ يرغلګرÏ äÇæ سند تر سيندå پوìÑ يرغلونه 

æكړæÑæ æÇ áسته له يوì شپي مو په كوهاټ كى تيرì كړì¡ پدì باåÑ كى مشوæ åÑشوå چى بل په 
 æكړæ نډ يرغلæبنو په ګا Ï æÇ فغانانوÇ بنګښو په Ï چى åشوæ فيصله .ìæ به مو څه ãÇقدÇ ìÑپو åړÒ

æÇ بيا Ï نغز يا فرمل له الìÑ كابل ته æالړ شو.  
په كوهاټ كى ÑÏياخاÏ ä ياÑ حسين ìæÒ...خوÇست ÇÑنه æكړ چى په Ï لزÇكو¡يوسفزæÇ æ ګګياڼو 

 åشاÏپا Ï نه ìسيند له هابلى غاړ Ï سند Ï چى ãړÇغوæ åÒ ځكه كله كه åكړÇÑ äيو شاهى فرما ìباند
په نامه جنګى ميړæنه ÇÑټوá كړã نو هغو به غاړæ åنه غړÑÏ ¡ìæيا خاä ته ÇÏ فرماÑæ äكړá شو æÇ له 

ÑÏيا خاä پدæ ìخت كى Ï بابر په هدÇيت Ç Ïباسيند په ) (٢٣١كوهاټ نه Ñخصت كړì شو) . (مخ 
شرقى غاړå كى¡ حسن ÇبدáÇ ته نږìÏ كچه كوټ كى Ï يرìÏ å - پښتو مترجم).  

بابر له كوهاټ æÇ هنګو په الÑ بنګښوته ÇæÑنيږæÇ ì پدì باåÑ كى ليكى چى ( Ï كوهاټ æÇ هنګو تر 
منځ الÑ په يوå تنګه åÑÏ كى تللى åÏ. كله چى موږ Ï غى ìÑÏ ته Ñæننوتو Ï كوهاټ æÇ شاæخوÇ سيمو 

ÇفغاناìÑÏÏ ä له ÇæÏړæ خوææÇنه Ïغرæ په لمنو كى ÇÑټوá شوÏ æÇ ææ ì جګړì چيغى æÇ ناìÑ يي 
æهلى. Òموږ الÑښوÏ ملك بوسعيد كمر يي ته Ç Ïفغانانو موقعيت ډير ښه معلوæ ã. هغه عرæ Öكړ 

چى æړÇندÒ ìموږ ښى الÓ ته يوå ځانته غونډåÏ ì كه ÇفغاناÏ ä غرæ له لمنو نه Ñæته ÇÑښكته 
 æÇ غونډۍ Ï يل چىææ ډلى ته ìنو يوæجنګى ميړ Ï موږ .áشو ÒكوÇÑ ښتيا همÑ شى ìشى¡نو كيد
غرæنو تر منځ تنګى æنيسى.نوæÑته مو ææيل چى ÇæÏړæ خوææÇته يي حركت æكړì.پدì ډáæ به له 

 Çخو ìفغانانو له هرÇ شى. څرنګه چى په ìكړ åبه تبا áپو æÇ شىæ فغانانو حملهÇ په ææÇخو æړÇæÏ
 ìندæځينى ژ .ìشو áنيوæ تنه يي åسو åæÏ سل æÇ ìكړ åنه شوæ هم åحتى جګړ ìهغو¡åشوæ حمله

 Ï فغانانو تهÇ چى ææ ìيل شوæ موږ ته.áشو áړæÇÑ نهæيي فقط سر æډير Ï خو.áستل شوæÇÑ
مقاæمت توäÇ پاتى نه شى¡ شنيلى په خوله كى نيسى¡ خپل Ïښمن ته Ñæځى æÇ پدì ډÑæ áæته 

 ¡ìنه شو كړæ متæفغانانو چى مقاÇ كومو .åليدæ ÏæÏ ÇÏ لته موږÏ (يم ìÏ خو سكى ):يي چىÇæ
شنيلى يي په خولو كى نيولى ææ موږ ته ÇÑغلل.  
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 áكړ ìنه پرæشو چى له ټولو نه يي سرæ مرÇ ¡ææ ستىæÇÑ نو په توګهÇسيرÇ Ï æموږ سړÒ يي چى ãكو
شى¡ له ككرæ نه يي Òموږ په كمپ كى څلى جوړ شو. په Ñæپسى Ñæځ موږ æړÇندæ ìالړæÇ æ په 

هنګو كى كوÒ شوæ هلته Ï هغه ځاÇ ìفغانانو په غرå كى سنګر جوړ كړÄ ì.ما Ï سنګر لفظ æÑæسته 
 ææÏ سلÏ æÇ كړ Êختل. سنګر يي ماæ Ñæ مخامخ ìموږ سړÒ .يدÑæÇæ ¡غلمÇÑ چى كابل ته ìÏ له

 Ñنه څلى جوړ شو. له هنګو نه شپه په الæهلته هم له ككر .áكړ ìنه يي پرæفغانانو سرÇ æÑæمغر æسو
ټل ته چى له بنګښو نه كوÒ پرæ ¡ìÏ Êæالړæ. هلته هم Òمونږ ميړنو په شاæخوÇ Çفغانانو يرغل æكړ 

  ).٢٣٢-٢٣١خو ځينى يي له سنګر نه بيرته ÇÑغلل æÇ ډير څه يي ÇÑنه æړá. (مخونه 
بابر له ټل نه بنو ته ځى Ï æÇ بنو په باåÑ كى ليكى: (Ï بنو ځمكى كوÇÑنى¡ كيوì¡ سوÑ¡ عيسى خيل 

æÇ نياÇ ìÒفغاناä ¡ كرì¡ كله چى په بنو كى كوÒ شوÇæ ¡æمو Ñæيدá چى ÏÏښت قبايلى ميړæنه 
 åقو åپه مشرۍ يو ÇÒجهانګير مير Ï .كى سنګر نيسى åغر Ï åته په يوÇخو áشماÏ æÇ ìمت كوæمقا

په æنيو æÇ قتل عاã يي ګډكړ. ډير سرæنه يي پرì كړÇÑ æÇ áيي æړá. ډير سپين Ñخت الست ته Ñæغى. 
 äخا ìÏمشر ښا ìكيو Ï.شو áنيوæ چى سنګر ìÏسته ترæÑæ .جوړ كړ Ñپه بنو كى موهم يو كله منا

 شنيلى په خوله كى نيولى Ò .Äما حضوÑ ته ÇÑغى Ç æÇطاعت يي æكړ. ماټوÇ áسيرæ äÇبښل. 

Ï كوهاټ له الندì كولو نه æÑæسته فيصله شوåæ ì په بنګښو æÇ بنو يرغل æكړÏ æÇ æنغر يا فرمل 
 ¡ææ كړ¡ نو هغو كسانو چى په ملك كى بلد ìالړ شو. خو كله مو چى بنو الندæ كابل ته ìÑله ال

عرæ Öكړ چى Ïشت نژæÇ ìÏ ìÏ ډير خلك پكى پرÇته æÇ ìÏ الìÑ يي هم ډيرì ښي ìÏ ¡ نو فيصله 
 Ï æÇ æشو äÇæÑ ځÑæ الړ شو. بلهæ بيرته كابل ته ìÑفرمل له ال Ï بيا æÇ æكړæ شت يرغلÏ چى په åشوæ

عيسى خيلو په يوå كلى كى چى Ï كرمى Ï سيند په غاړå پرìÏ Êæ¡ كوÒ شوæ. خو څنګه چى 
 åÑچوپا Ï موږ يرغلګرÒ .ææ نو ته تللىæغر åÑچوپا Ï يو ¡ نو äÇæÑ Ñæ چى موږ ææ يدلىÑæÇ لوÇكليو

غرæنو ته æÑæختل¡ Ï عيسى خيلو سنګر يي äÇÑæ كړ Ï æÇ ميږæÇ æ پسو له Ñمو æÇ ټكرÇنو سرå بيرته 
ÇÑغلل. پدì شپه عيسى خيلو حمله ÇÑباندæ ìكړå. خو څنګه چى موږ Ï څاÑنى ډير ښه بندæبست 

  ).٢٣٣-٢٣٤كړæ ì¡ نو هيڅ يي æنه شو كړì.) (مخونه 
بابر Ï چوباÏ åÑ غرæ له لمنونه مخ په غرÈ خوځيږæÇ ì ماسپښين مهاá يي ځينى سپاÏÏ åÑشت 

 æتم كيدÏكي ليكى چې (هلته مو åÑبا ìبابر خپله پد .ìيو شمير كلى لوټ كو æÇ ìسيږÑ تهÇخوæÇ
په æخت كى¡ لوټماÇÑنوعالم عالم پسونه æÇ ميږې Ï æÇ غويو ګلې æÇÑستې. Ïغه ÒÇÑ يي له 

 æÇ åÑيښې¡ بوÑ خت خوشبويهÑ سپين ¡ææ ìæ مخامخ åسرÑæ كې åÑفغانانونه چې په الÇ æګرÇÏسو
 æÇ Ñيو مشهو áمغو íستل. هندæÇÑ نهÑæ سونه يېÇ íشو áÒæÑ åÑپاÏ æخرڅال Ï æÇ áړæÇÑ Þتيپو چا

محترÇ ãفغاä سوÇÏګر¡ خوÇجه خضرلوهاڼى¡ له ÓÇ نه æ ÇÑغوÑځاåæ.سر يې Ñæنه پرې كړ ÇÑ æÇيې 
 åسرÑæ كې åÑپه ال äفغاÇ يو¡æ äÇæÑ Ñæ نو پسېÇÑلوټما æÑپه نو ìكله چې شيريم تغا ÑÇæ ړ. يوææ
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  )٢٣٥مخامخ شو Ï æÇ شهاÊÏ ګوته يې Ñæنه پرې كړå.) (مخ 
بابر Ï ګومل له سيند نه بيريږí مخ په جنوÇæÑ ÈنيږæÇ í پدې باåÑ كې ليكى چې (يو ياåæÏ ميله 

æړÇندې يو مير Çجل نيولي ÇفغاناÏ ä غرæ په كوæÒ لمنو كې ÇÑښكاåÑ شوá. موږ خپل Çسونه پسې 
Ñæخوشې كړá. پسې Ñæغلو . Çكثرå يي æتښتيدá. خو ځينې Çمقاä يې په كمرæنو كښيناستل. يو 

Çفغاä پدÇسې يوå ځانته ډبرå كيناست چې هابلى خوÇته يې پاڼ æÇ æ ځكه يې نو Ï تيښتې الÑنه لرله. 
 ÏÇÏ .يي نيوæ æÇ غوځيدæ Ñæ [äفغاÇ پدې]¡ åې¡ پاڅيدæ غرې يې په تنÒ چې Þقلى چونا äسليما

سليماä قلى ÇÏسې يو كاÑ چې Òما په مخ كې يې æكړ æÇ ترفيع مې پرې ÑæكړÏ .åډترÏ æ يوې بلې 
خرې Ïپاسه قتلق قدã له يوå بل Çفغاä سرæÑÇæ åنه æكړá ¡ غيږ په غيږ شوÇæÏ æÇ áړå يې لس æÏلس 

 åيو Ï بيګ ßړ. كوپوææ يېÇÑ æÇ كړæ سر پرې äفغاÇ غهÏÏ ãكې قتلق قد ìپه پا .áلويدæ Òكو åډÑيا
بل غرå په لمن كې له يوÇ åفغاä سرå الæÇ Ó ګريوäÇ شو. ÇæÏړå يې Ï غونډۍ بيخ ته æكوړيدá ¡ په 
پاì كې يې Ç Ïفغاä سر پرí كړ ÇÑ æÇيې ææړ. æÑæسته ټوÇ áسير ÇفغاناÏÇÒÂ ä كړì شوá.) (مخونه 

٢٣٧-٢٣٦.(  
بابر په جنوæ ÈړÇندې ځى æÏكۍ ته Ñسيږì. له æÏكى نه مخ په غزنى ځى æÑæسته له يو څو مزله په 

يوå ځاì كې تم كيږì ¡ هلته بيا په شاæخوÇ پښتنو يرغلونه كوÇæ æÇ íيي چى ( ما په جهانګير 
ميرÇ ÇÒمر æكړ چى Ï يو شمير تكړÏ å سبرæ مشرí په غاړÇæ åخلى Ï æÇ شاæخوÇ سيمو په æÇغانانو 

 æÇ áلوټ كړ äفغاناÇ يو شمير ÇÒندې¡ جهانګير ميرÇړæ مزله Ñې څلوÑÏ........ìكړæ يرغل (فغانانوÇ)
بابر يو څو مزله نوÑ هم æړÇندې ځى Ï æÇ ) ٢٣٩يو څو ميږæÇ ì پسونه يي Ñæنه æÇÑستل ) . (مخ 

غزنى æالړæÇ æ بوته ÑسيږÏ .íلته æÏ ìÏالړæÇ æبو Ï پاختيا æÇ ښكال له شاعرÇنه توصيف نه 
æÑæسته Çæيي چى ( له æالړæÇ æبونه åæÏ ميله لرې موږ يو ډير ښكلى شى æليد. Â ÏسماæÇ æÇ äبو تر 
 .ææ بتو خيلونه Ï ÇÏ æÇ شو ßÑæ بيا æÇ åÑښكاÇÑ ته يو شى يو ځلÑæ سرخۍ ته ÛÇÏ åسپيد Ï منځ به

كله به چې بتو خپل æÑÒæنه په هوÇ كې خوځوá نو يو ÑÇæ به يې سرې بڼې ÇÑښكاæÇ åÑ بيا به Çلونيا 
 شوÇÏ .í بتې په لسګونو æÇ شل ګونو æÑÒ څه چې æÏمرÒ åياتې æې چې له حساÈ نه æتلې æې. 

æÇ Ïبو غاړې ته نه يوìÒÇ همدÇ مرغاä¡ بلكه نوÑ هر ÒÇÑ مرغاä هم ÇÑتله چې هګۍ ÇæچوæÇ Ï .íبو 
په غاړå كې بې شماåÑ هګۍ æې. åæÏ تنه ÇفغاناÇÏ äبو غاړې ته Ï هګيو Ï ټولولو Ï پاÇÑ åÑغلل. 

 [íموږ سړÒ] چې åستل.) هر څومرæÇÑ بيرته يي æÇ áالړæ پسې åæنيمه كر ðتقريبا äموږ ځينې كساÒ
æړÇندې æالړæÇ ¡á به همدÇ يوÇ åندåÒÇ يعنې ÓÇÏ تر خيټې æې. څرنګه چې ځمكه æÇ Ï ¡åæÏ ÑÇæÇبو 

  )٢٤٠عمق æÏمرÒ åياÊ نه æ. (مخ 
 áكا Ï نه بيا ìله هغه ځا æÇ تهÑغزني ښا Ï نه ìځا ìÏ مې په مياشت كې بېرته كابل ١٥٠٥بابر له Ï 

ته ځى. Ï همدې كاÏ á جوä په مياشت كې غوÇړì چې په قندهاÑ يرغل æكړí.خو Ï خپلى ناæÑغۍ 
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æÇ هغې Òلزلې له Çمله چې Çæيي په كابل æÇ پغماæÇ ä شاæخوÇ سيمو كې æشوæÇ å ښايي چې ÏÏې 
سيمې په تاÑيخ كې به يې ساìÑ ډير كم ليدá شوÏ ¡íæ ì كندهاÑ له يرغل نه الÇ Óخلس æÇ په 

 áژæÏ نوæخپلو ځينو نامتو ميړ Ï æÇ جګړې Ï په كال كې Êكال Ï .íحمله كو (يىÇغلز Êقال)
كېدلو له بياä نه æÑæسته ليكى چې ( جګړå تر ماÒيګرÇæÑ åنه æÇ åæ پدÇسې حاá كې چې Òموږ 

جنګي ميړæنه جګړې æÇ كاÑ له پښو æغوÑځوÏ ¡áكال Ïننه خلكو Ï سولې غوښتنه æكړæÇ å تسليم 
  )٢٤٨شوá.) (مخ 

 ìÏ .بيا كابل ته ځى æÇ ìپه پښتنو يرغل كو ÛالتاÇ æÇ سنګÇسو Ï ته Èجنو Êكال Ï بابر پدې پسې
خپله پدې باåÑ كې ÇÏسې ليكى : (په كومه شپه چې په كابل كې كوÒ شوåÒ æ كالته æالړã. څرنګه 

 ÓÇ Ñما كهاÒ هم يې æÇ ښتææÇæÑæ [äفغاÇ] يو خير يلچى ¡ææ كې Ûبا Ñغوجل په چها æÇ چې خيمه
  )٢٤٩له يرÞÇ سرå بوته æÇ هم Òما كچر) (مخ 

 áكا Ï ې مهم په ١٥٠٧بابرÏ هپل Ï æÇ íحملې په نيت خوځيږ Ï مى په مياشت كې په غلځو باندېÏ 
باåÑ كې ليكى چې ( موږ له كابل نه پدې نيت ÇÑسپاåÑ شوææ ì چې په غلجو يرغل æكړæ. كله چې 
په سر åÏ كې پياåÏ شوæ¡ خبر ÇÑغى چې ډير ÒياÊ مومند (Çفغاناä) له موږ نه پنځه ميله په مشت 

æÇ سكانه كې¡ پرÇته Ò .íÏموږ بيګانو æÇ سر تيرæ غوښتل چې په مومندæ يرغل æشى. مګر ما 
 ÇÏ يه ¿æكړæ يرغل æپه خپلو بزګر æÇ æÏپريږ Ýصلى هدÇ چې موږ خپل íæ به صحيحÇÏ ياÂ يلææ

  )٣٢٣كاÑ نه شي كېدì.) (مخ 
 ÒÇكټو Ï .æشو äÇæÑ كې åÑنه په تيا åÏليكى چې له سر æÇ íتګ فيصله كو Ï ìحملې پرځا Ï بابر

Ïښته مو په تياåÑ كې ææهله...لمر ÇÑختلى æ چې ÏÏې ټيټو غونډيو ìÏÇæ æÇ له لمنو نه هغې Ïښتى 
 Ñæ ښتى تهÏ څنګه چې .ææ تهÇپكى پر ìتو چې غلجي له موږ نه يو ييغاچ [پنځه شپږ ميله] لرææ ته
 ÏæÏ نوæÑæÇÏ يايي æÇ لىÇæÑتو [يوÏكيږ] Ï ìæÏÏ ياÇÏ .æتر سترګو شوÇÑ لىÇæ Ñ[غلجو] تو Ï نوتو

æ.......كله چې تقريباð يو شرعى(åæÏ ميله) پدÇسې حاá كې æړÇندې æالړæ چې Ç Ïفغانانو توÇæÑلى 
 ÊياÒ åمرæÏ .áپسونه مو لوټ كړ æÇ ìميږ åÑبې شما .åشو áكړÑæ åÒجاÇ يرغل Ï ¡åترسترګو كېدÇÑ

چې په بل هيڅ يرغل كې الÓ ته نه ÇÑ ææغلي. كله چې له لوټ نه æÑæسته بيا äÇæÑ شوÇ Ï ¡æفغانانو 
ډلې يوå په بله پسې Ïښتې ته ÇÑكوÒې شوې æÇ جګړå يې æÇÑپاæÑله. ځينې بيګاæÇ ä نوÑ ميړæنه 

 åفغانانو يوÇ Ï æÇ كړ æÑهم عين كا ÇÒناصر مير .åكړ åډله يې بېخى تبا åفغانانو يوÇ Ï æÇ غللÑæ پسې
) ٣٢٤ډله يې بېخى تباå كړå. ناصر ميرÇÒ هم عين كاæÑكړ Ç Ï æÇفغانانو له ككرæنه څلى æړشو. (مخ 

 æÇ نه يي ( يو لك ميږې ìليكى چې له هغو åكړæ چې له غلځو نه يې ØتباÑÇ لجې پهæ هغى Ï بابر
  )٣٢٥پسونه بوتلل.) (مخ 

 áكا Ï كې ١٥٠٧بابر ÇبتدÇ سفر په Ï æÇ íهند په نيت خوځيږ Ï په سپتمبر كې يو ځل بيا له كابل نه 
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كې له مختلفو پښتنې قبايلو سرå خپل تصاÏماÊ بيانوìÏ.ì ليكى چې(له كابل نه Ï خوÏÑ كابل 
په الæÑ خوځيدæÇ æ په سرÑ ÎباØ باندې ښكته قوÞæÑ ساì ته æالړÏ.æ كابل æÇ لمغاä (ننګهاÑ) تر 

منځ Çفغاناä حتى په كرÇÑÂ æÇ íÑÇمي كې هم غله æÇ هم Ï غلو ملګرÇÏ ìæÏ .íÏ íسې پيښه له 
 åبرÇخپله بدعملى يې لس بر æÇ (Êæææ هغه چې [ بابر ] له كابل نه) يل يې چېæ æÇ يه غوښتنهÇخد

كړله¡ترÏې حدå چې په كوã سهاÑ چې موږ له جګدلك نه äÇæÑ شوìÏÏ ¡æ ځاæÇ ì لمغاä تر منځ 
 .íخوګياڼو¡غوښتل چې كوتل بند كړ æÇ فغانانو¡ لكه خضر خيلو¡ شيمو خيلو¡ خيريلچوÇ پرتو

 Ñمونږ په لوÒ ېÑيستلى توÇ æÇ áډنګوæ لونهæډ ææ ته ختلىæته غرÇخو áشما Ï يې چې æډير
  .áتښتيدæ كې ì[خو] په پا...áخوځيدæÇÑ

 æ äÇæÑ åپه منډ Òيو تن مې چې له مانه كو ìهغو Ï ¡ãæ ختلىÑæ ته åفغانانو پسې غرÇ په åÒ كله چې
 Êعبر Ï æÑنو Ï ځينې يې æÇ áستل شوæÇÑ Ñڅو تنه نو æÇ ìپه غشى لګيدلى سړ ÇÏ .يشتææ Óپه ال

  )Ï٣٤١پاææ åÑژá شوá.) (مخ 

بابر ÇÏځل تركونړå پوÑې ځى. خو Ï هندæستاä له تګ نه بيا هم الÇ Óخلى æÇ بېرته كابل ته ځى. كله 
چې په كابل كې Ï ځينو حاالتو په باåÑ كې غږيږÏ ì (Ç åÏفغاناä) نوã هم ياÇæ æÇ íæÏيى چې 

  )٣٤٥(عبدÇلرÞÇÒ ميرÇÒ له ننګهاÑ نه ÇÑغى æÇ په Ç åÏفغانانو كې ډېرå شو.) (مخ 
 áكا Ï ١٥٠٩بابر áكا Ï سته بياæÑæ له هغه نه æÇ íيرغل كو æمقر په مومند Ï تر ١٥١٩ په پسرلى كې 

 áكا Ï خو .íثبت شو íÏ په بابر نامه كې نه Êند حاالæژ Ï بابر Ï ¡ìې چې لس كاله كيږÑپو ÇبتدÇ
١٥١٩ æÇ íÏ غليÇÑ بيا په بابر نامه كې Êنه حاالÇندæژ Ï بابر Ï ې يم نهÑÏ مياشتې له Ï ìÑجنو Ï 

ÇÏهغه æخت ìÏ چې بابر Ï باجوړ په سيمه كې په چندáæÇ (جندáæ) كې ÏېرæÇ ìÏ å غوÇړí چې بابر 
Ï باجوړ په كال يرغل æكړÏÏ ìÏ .íې مهم په ÑÇتباØ ليكى چې( سپيدÛÇÏ å له كمپ نه Ï باجوړ په 

 ìÑæفغانانو يو باÇ كوÇلزÏÏ æÇ æشو åÏې پياÏكال ته نژ.æخوځيدæÑæ يرغل په نيت Ï كال باندې
سړì مو كالæÑæ åليږå چې سلطاæÇ ä خلكو ته يې Çææيي چې Çطاعت æكړæÇ í تسليم شي.) (مخ 

٣٦٨-٣٦٧(  

بابر Çæيى چې Ï باجوړ خلكو يې توصيه æنه منله æÇ ځكه يې نو حمله پرې æكړÏ ¡å باجوړ كال يې 
 äيى( څرنګه چې باجوړياÇæ سېÇÏ كې åÑبا ìبابر خپله پد .áكړ ãنكى يې قتل عاæسيدæÇ æÇ نيولهæ

ياغياÇ Ï æÇ äسالã له ملت سرÏ åښمناæÇ ææ ä څرنګه چې ÏكفاæÇ æÑ معاندينو عاÊÏ بېخى پكې 
 æÇ ښځې æÇ áشو ã[ځكه] نو قتل عا æÇ æ ìشو ßÑæ يې له قبيلې نه پېخى ãنو ãسالÇÏ نو æ ãعا

ماشوماä يې Çسير شوá. تخمين ÑÏې åÑÒ ناÑينه يې ææژá شوá خو څرنګه چې جګړÏ å كال تر شرقي 
خوÇ پوÑې æنه Ñسېدå نو يو څو تنه يې خالÕ شوá. كال چې æنيوåæ á موږ Ñæننوتو ææÇمو كتله. 
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 .ææ تهÇپر íپه كوڅو كې¡هر چيرته بى حسابه مړ æÇ كې æÑنو كې ¡ په الæÑپاسه كوÏ لونوÇېوÏÏ
  )٣٧٠څوß چې تله ÇÑتله په مړæ په ختل Ñæ æÇباندې تېرېدá به.) (مخ 

بابر Ïلته Ïشاå منصوÑ يوسفزí ياæÏنه هم كوÇæ æÇ íيى چې هغه (ÏÏې قتل عاã په æخت كې Ï خپل 
قوÇÏ ãستاíÒ په توګه له موږ سرÇÏ æÇ æ å فتحه æÇ قتل عاã يې Ï سر په سترګو æليدæÑæ .áسته له 

Ïې چې خلعت مو Ñæكړ æÑæ æÇسته له Ïې چې يوسفزæ ته مو Ï تهديد فرمانونه æليكل¡ Ñخصت 
  )٣٧١موكړ.) (مخ 

 ÏÇيرغل په نيت سو Ï ìفغانانو باندÇ مياشتې په نولسم¡ په يوسفزيو Ï ãمحر Ï) بابر بيا ليكى چې
 Ñمنصو åلته شاÏ .æشو åيرÏ ګډسيند تر منځ Ï باجوړ æÇ áæÇچند æÇ پنجكوړې Ï æÇ æشو äÇæÑ ته

يوسفزÇيي Ï (كمالى) معجونو يو څو مزÑÇÏ å كنډكى¡چې كلكه نشه يې لرله¡ æÇÑړææ í. يو 
كنډكى مې ÑÏې ټوټې كړ. يوå ټوټه يې ما æخوړå. يوå ټوټه مې ګدìÇ تغاì ته æÇ يوå ټوټه مې 

 Ï äخت كې بيګاæ لمانځه په Ï ãماښاÏ سې چېÇÏ .ãډير سخت يې نشه كړ.åكړÑæ ته ÑÇهللا كتابدÇعبد
  .æ عجب شى .ãÒææ Ñæ چې ìنه شو كړæغلل.ماÇÑ åÑپاÏ جرګې

 ææ موږ همدلته .æشو Òپه خوله كې كو ææنا Ï ãÇپشګر æÇ ÌÇكهر Ï ته مخامخ ÌÇپه شلم كهر ãمحر Ï
 Ï .ææ äÇته حيرÑæ خلك æÇ åæ پېښه åÑÏنا áېدÑæÇ ېÑæÇæÏ لتهÏ .åشوæ åÑæÇ æ ìÑپو íچې تر ښنګر

 Ñپه با åخر Ï åÑپاÏ Ýمصر Ï پوځ Ï ماÒ فقهÇيس په موæ äسلطا Ï ÏÇسو Ï په خلكو باندې ÌÇكهر
څلوåÑÒ Ñ باÑæ åÑيژې حوÇله شوې æÇ خپله هغه [سلطاæ äيس ]Çæستوá شو چې ÇÑټولې يې كړÏ .ìې 

سپين سترګو غرنيو خلكو پخوÇله Ïې هيڅكله هم ÇÏسې باÑنه æمنلى. [څرنګه]چې ìæÏ ټولې 
  .áشو ìكړ åنو تبا .ìبرې نه شوې كړÇيژې برÑæ

Ï سه شنبې په Ñæځ Ï محرã په æÑÏيشتم¡ Ï هندæ بيګ په مشرۍ يو لښكر æليږá شو چې په پنج 
كوړå يرغل æكړí....خو خلك يې تښتېدلي Ò .ææموږ ميړæنو يو شمير څاæÇÑ íæÑستل æÇ له 

  ).٣٧٤-٣٧٣كوæÑنونه يې خرې خرې غلې Ï پوځ Ï مصرÏ ÝپاæÇÑ åÑړې. (مخونه 
 åÑپاÏ ېÏÏ): يىÇæ æÇ íكې غږيږ åÑبست په باæبند Ï خپلې خيښې Ï åسر æسته له يوسفزæÑæ بابر لږ

 Ï غوښته چېæ خت ترېæ مې هغه Ñلو Ñمنصو åملك شا Ï نو ¡ãلس خپل كړæ يوسفزيو Ï چى
 åملك سليمانشا Ï Ñمنصو åملك شا .æ غلىÇÑ ته Ñما حضوÒ په حيث íÒستاÇÏ فغانانوÇ يوسفزيو
 Ñلو Ñمنصو åشا Ï غى چې يوسفزيوÇÑ چى خبر ææ كې ìځا ìموږ ال په همد .æ Çما خيرخوÒ æÇ ìæÒ

 äسلطا (ÏÇسو)Ï.æ ìبو محفل جوړ كړÇشر Ï مو ãماښا.åÏ نه كړېÇæÑÇÑ ìيو ځا åله سوغاتونو سر
عالÇÁلدين هم ÇÑبلل شوæÇ æ ì ډير عزæÇ Ê خاÕ خلعت Ñæكړá شو. Ï يكشنبى په Ñæځ له íÏÇæ نه 

æخوځېدÏ æ شاå منصوÑ كشر ÑæÑæ¡ طاÓÄ خاÏ ¡ äشاå منصوÏ Ñمخه ياåÏ شوې لوæÇÑ Ñسته) 
  )٣٧٥(مخ 
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[Ï سفر] Ï مياشتى په ãæÇ بيګاÏÏ æÇ äلزÇكو Çفغانانو Ï سرخلك ÇحصاÑ شوæÑæ æÇ áسته له 
سالمشوìÑ نه فيصله æشوå چې كاá په خالصيدÏ æÇ ìÏ æ كب Ï كاá يوìÒÇ يو څو Ñæځى پاتى 

Ï .íÏ سيمې خلكو غلې ټولى ننه Çيستلى ìÏ. كه ÓæÇ سوÏÇ ته æالړ شو پوځ ته به مو غله ÇÏنه ¡ نه 
 ÏÇسو Ï شنغر نه برÇÏ ¡ خلوÇæ ßپانى مانى سر æÇ Ñمبها ÇÏ چې æكړæ سېÇÏ نه به شى. بايدÇناتو ìæ

 ìÑمهو Ï يوسفزيو Ï چې æغوځيږæÑæ فغانانوÇ ìمحمد æÇ په هغو يوسفزيو æÇ له سيند نه بير شو
سنګر ته مقابل سمه كې پرÇته ìÏ. خو كوã بل كاá چز Ïلته ÇÑشو نو ¡ ÏÏې ځاì پر Çفغانانو به تر 

 ) (æكړæ ندې فكرÇړæ ٣٧٥ټولونه ( Ï åæ شنبىÑځ چې چهاÑæ يي بلهÇæ æÇ ìكوÑæ ãÇæÏ ته ìبابر خبر
سوÏÇ سلطاæ äيس æÇ سلطاä عالÇÁلدين ته مو چينى Ç æÇسونه æÑæبښل Ñ æÇخصت مو كړá. موږ 
خپله äÇæÑ شوæÇ æ باجوړ ته æالړæ. سبا سهاäÇæÑ Ñ شوÏ æÇ æ شاå منصوÑ لوÑ مو Ï پوځ تر بيرته 

 ðتقريبا æÇ ښتوæÇ æ بل لوړ كوتل نه åپو æÇ ÑمبهاÇ له....åÏباجوړ په كال كى پريښو Ï ìÑبګه پوÇÑ
ماسپښين په پاتى مالى كى [ÇÏ كلمه æړÇندې پانى مانى ليكل شوåÏ ì - پښتو مترجم ] ښكته 

شوÇ .æفغاä برìÏ له يو څو تنو نوæÑ سه æړÇندÇæ ìستوá شوæ چې حاالÊ معلوã كړì. څرنګه چې 
Òموږ Ç Ï æÇفغانانو تر منځ فاصله لنډåæ å¡ نو له Ïې Çمله æخته æنه خوځيد. Çفغاä برÏ ìÏ سبا ناÑې 

 åÑخو په ال .æ ìنه غوڅ كړÑæ سريي æÇ æ ìته په غوسه شو äفغاÇ åيو ìÏ .غىÇÑ خت كې بيرتهæ په
 æشو äÇæÑ.åغرمه شو.ìړÇيي غو åړÒ ìسړ Ï چى áړæ نهÇÑ Êسى معلوماÇÏ åÏ .åæ ځولىÑكى يي غو

ÏسوÏÇ له سيند نه تير شوÏ æÇ æ ماسپښين لمانځه ته نژìÏ كوÒ شوÏ .æ ماسختن Ï لمانځه په æخت 
كې بيا سپاåÑ شوæ æ په چټكۍ äÇæÑ شوÑ .æستم تركمن مو ليږلى æ چې حاالÊ معلوã كړí. لمر 

يوå نېزå لوړ æ چې هغه خبر ææÇÑړ چې ÇفغاناÒ äموږ په ÇÑبګ خبر شوæÇ ææ í خپل ځايونه يي 
بدلوá. يوå ډله يي په يوå الåÑ چې په غرå كى بللى ææ äÇæÑ ¡åæ. موږ پسى Ñæ چټك شوæ. يو شمير 

يرغلګر مو پسى æÑæليږلږ Ï هغوì يو څو تنه يي ææژæÇ á سرæنه يي Ñæنه پرì كړá. يو شمير 
ÇسيرæÇ äÇ يو څه څاìæÑ يي هم ÑæسرæÇÑ åستل. ÏلزÇكو Çفغانانو هم Ï يو څو تنو [Çفغانانو] سرæنه 

-٣٧٦پرì كړÇÑ æÇ áيي æړá. سبا ته æخوځيد Ï æÇ كتلنګ æÇ مقاã تر منځ پياåÏ شوæ.) (مخونه 
٢٧٧.(  

بابر Ïلته Ï يوÒ åياÇÑæ Ï ÊÑنولو پيښه بيانوæÇ ì ليكى چې( په تيرÏ æير شو يا څلويښتو كلونو 
 åÏÏ.ææ يستلىÇ ìÑله ال ßÇلزÏ æÇ ييÇيو شمير يوسفز åنوميد Òچې شهبا Ñقلند åÇګمر åكې يو

ÒياÏ ÊÑ مقاÏ ã غرÏ å يوì غونډۍ په سر چې په شاæخوÇ ځمكو ÑæسپرÇæ ¡åæ åقع æ. ما فكر æكړ 
 ÇÏ كړ چېæ مر مىÇ .ìÏ قعÇæ فضا كى åÏÇÒÂ سىÇيي پد ÊÑياÒ چې ìÏ ßڅو Ñقلند åÇګمر ÇÏ چې
 æÇ خت هلته كښيناستوæ موږ يو څهÒ چې æ ښكلى åمرæÏ ìځا ÇÏ.لوټه لوټه شى æÇ ړنګ ÊÑياÒ

  )٣٧٧معجوä مو æخوړá.) (مخ 
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 ìنه پاتى كيږ ÊياÒ مياشتى نه ìخو هلته له يو ¡íړæÇ Ñæ ته äستاæپسى يو ځل بيا هند ìبابر پد
 áكا Ï æÇيشتم ١٥١٩æچ په شپږÑما Ï كله چې .íلسم بيرته كابل ته خوځيږÑياÏ چ بهÑما Ï 

 ìپد ìÏ بيا ليدنه كتنه كويږ åنو سرÇكو پښتنو له مشرÇلزÏÏ هلته ¡íسيږÑ ته (Ñپښو)ãÇبګر
 ¡ÑÒ ته سل سل مثقاله سپين åنو هر يوÇشپږتنو مشر Ï كوÇلزÏÏ كى ìځا ìهكى ليكى چې ( پدÑبا

 ìÏÏ .áشو áكړÑæ ¡ææ غلىÇÑ ته Óكى ال äستاæګاميښه چې په هند åيو æÇ غويي ìÑÏ ¡ جامى
خلكو ملكاä بوخاæÇ ä موسى ææ. نوæÑته مو Ï هر يوå له شاä سرå سم پيسى¡ ټوكرäÇ يو يو غويي 

 äفغاÇ ßÇلزÏ خيل Êيو يعقو¡æشو åÏكله چې سباته په على مسجد كې پيا .áكړÑæ ګاميښه åيو æÇ
چې معرÝæ نوميدå لس پسونه æÇ ميږæÏ ¡ ìباÑæ åÑيژÇ æÇ ìته لويي Ï خايدß چكۍ Ï سوغاÊ په 

 Õ مخ) (.ìكړÇÑ ٣٩٤توګه(  
 Ï ¡ ختو كېæ ستيوæÑæ مياشتى په Ï مې Ï هلته æÇ ìسيږÑ پريل په سر كى بيرته كابل تهÇ Ï بابر

يوسفزيو له مشرÇنو سرÏ å ليدنو كتنو ياæÏنه كوæÇ í ليكى چې ( æÏÏشنبي په Ñæځ Ï مياشتى په 
æÑÏيشتم ملك شاå منصوÑ يوسفزÇيي له شپږ ææÇ تنو نوæÑ يوسفزÇيو مشرÇنو سرå له سوÏÇ نه Òما 

 åشا Ï يو ملكانو ته چېÇيوسفز Ï áæÇ لثانى پهÇ ìÏجما Ï ځÑæ شنبى پهæÏÏ .غللÇÑ خدمت ته
منصوÑ په مشرÇÑ íغلى ææ. خلعتونه Ñæكړá شوá. ملك شاå منصوÑ ته يوæÇ åږÑæÏ åÏيښمو چپن 
 ææ يښموÑæÏ چبن چې لستوڼى يي åبل ملك ته يو åيو .åشو áكړÑæ åهغى له تڼيو سرÏ جيبه åيو æÇ

Ñæكړá شوæÇ å شپږæ نوæÑ ته Ñæيښمينى چپنى Ñæكړá شوې. ټوá مو Ñخصت كړلږ Ïې موÇفقي ته 
سرÑæ åسيدæ چې ìæÏ به په سوÇÏ كې له Çبوهانه پوÑته مدÇخله نه كوÏ æÇ í هغه ځاì ټوá بزګربه له 

 íيژÑæ åÑبا åÑÒ شپږ Ñپه با åخر Ï بزګر äفغاÇ ÏÇسو æÇ باجوړ Ï به ÒÇÑ غهÇهمد æÇ خپل منځ نه باسى
Ï جوالì په æ åæÇيشتم ¡ بابر Ï ګرÏيز Ï ). ٤٠٠-٣٩٩[بابر] ته Ï ماليي په توګه Ñæكوì.) (مخونه 

سيمې په پتنو له Ïې Çمله Ï يرغل نيت كوí چې Çæيى (Ï ګرÏيز Ï سرحد عبدÇلرحمن Çفغانانو ¡ نه 
 Ï يشتمæ جب په نهمهÑÏ .åæساÑ äÇæنونو ته يې هم تاÇæÑكا æÇ ¡ßنه يې سلوæÇ æړæ قناعت Ï Ìبا

چهاÑشنبى په Ñæځ¡ پدì نيت æÑæخوځېدæ چې يرغل پرې æكړæ......يرغل پيل شو يوå ډله [جنګى 
مېړæنه] Ï ګرÏيز جنوÈ شرÞ ته¡Ï كرماÏ Ô غرæنو په لوæ ÑالړÏ .á مركز چپنې خوÇته الÑښوÏنه 

 Ñæ ې تهÑÏ ته يوې ÞÑ يزÏګر Ï پوځ åكثرÇ .æ äÇæÑ شاته يې سيد على .åæ åپه غاړ Ñæ ته ÇÒمير æخسر
پوÑته شو. شاته يې Ï سيد قاسم ÑÏياä¡ ميرشاå قو چپن¡ قياã(æÏÑÇشاå بېګ¿) هندæبيګ ¡ قتلق 
قدæÇ ã حسين مېړæنه äÇæÑÑæ شوá. څرنګه چې Çكثرå پوځ ÑÏې ته Ñæ پوÑته شوåÒ ¡æ ì هم په يو څه 

 Ñæ چې [نهæجنګى ميړ] ãكو æÇ ææ تهÑډېر پو æمرæې خلك به هرÑÏÏ .ãخوځېدæÑæ فاصله پسې
 Óنه غلل. يو شمېر¡ څلويښت پنځوÑæ ته Óخو هيڅ ال áلوېدæ سونه يې له پښوÇ ¡ææ íشو äÇæÑ
تنه¡ Çفغاناä پياåÏ په åÑÇæÇ كې ÇÑښكاáæ åÑ. كوã عسكر چې Ï پوځ شاته ææ äÇæÑ¡ پسې Ñæغلل. 
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يو قاصد ماته æÇÑلېږá شو åÒ æÇ سمدستى په بېړäÇæÑ Ñæ å شوã. حسن حسين يكى يوÒÇې په 
 ìېسته. هغوÇæ ÇÑ يې پرې åÑتو æÇ ÊننوÑæ خوشې كړ. منځ ته يې Ñæ ÓÇ بې فكرۍ خپل æÇ حماقت

يې ææ ÓÇيشته ìÏæÇ يې æÇÑغوÑځاåæ. كله چې پوÑته كېدå [ يوÇ åفغاä] ګوÒÇÒ پرې æكړ æ ÇÑ æÇيې 
پرåæÇÒ. په چړæ يې غاÑ غاæÇ Ñ ټوټه ټوټه كړ. نوÑ [ جنګې ميړæنه] كرÑæ ÑÇته æالړ æÇ ææ هيڅ مرسته 
 Ï مې íسر تېر æÇ íسړ Ñكو Ï ځينې æÇ ãهم چټك شو Ñېد نوÑæÇæ åخبر ÇÏ ماچه .åنه كړæ åسرÑæ يې

ګدìÇ تغاì¡ پايندå محمد قبالÇ ¡äبوÇلحسن æسله ساتونكى æÇ مومن Çتاكه په مشرۍ پسې 
Ñæخوشې كړá. مقيم Çتاكه لومړì شخص æ چې يو Çفغاæ ÇÑ äپرåæÇÒ. سر يې Ñæنه پرې كړ ÇÑ æÇيې 

ææړ. ÇبوÇلحسن... ÇÏفغانانو په مخكې ÑÏæېد. ÓÇ يې پسې Ñæخوشې كړ. په يوå يې ګوæ ÑÇÒكړ. 
ÇÑچپه يې كړ. سر يې Ñæنه غوڅ كړ ÇÑ æÇيې ææړ...ÇÏڅلويښت پنځوÓ تنه Çفغاناä ټوá په توæÑ يا 
غشو ÇÑچپه æÇ ټوټې ټوټې شوæÑæ .áسته له Ïې چې ټوá يې فيصله شوá¡ موږ په شنه فصل كې 
كوÒ شوÇ æÇ æمر ææ چې[Ç Ïفغانانو] له سرæنو نه Ïې څلي جوړ شي...كوã عسكر چې كرماÔ ته 
 åيو .Ä áنه بابا قاشقه مغوæغو عسكرÏ يوله .áړæÇÑ åسرÑæ غنايم يې æÇ پسونه æÇ ميږې ¡áالړæ

Çفغاä توÑæ åÑپسې ÇæÇÑيسته. ìÏ كرÑÇ په ځاÑÏæ ìېد غشى يې Ñæته برÇبر كړ. ګوÑÇÒ يې پرې æكړ 
 بابر Ï همدې كاÏ á سپټمبر په Çتم ÏيوسفزÏ æالندې كولو په ).٤٠٤-ÇÑ æÇ٤٠٣چپه كړ.) (مخونه 

نيت خوځيږí كله چې سلطاä پوÑنه æړÇندې æÇړì¡ يوځل بيا ÏÏلزÇكو له مشرÇنو سرå ليدنه كتنه 
كوí. بابر خپله Çæيى چې( سلطاä پوÑنه æړÇندې كوÒ شوæ. په همدې Ñæځ ÏÏلزÇكو مشرäÇ چې 

ملكاä يې بوخاæÇ ä موسى ÇÑ ¡ææغلل. Òما نقشه åæÇÏ چې Ï سوÏÇ يوسفزÇيى æټكوã. خوÏې 
مشرÇنو ÇÑتهوæيل چې په Çشنغر كې ډير لوæ ìلس ژæند كوæÇ í ډيرې Òياتې غلې لرìæÏ .ì ډير 

 ìيل كيږæ چې څرنګه چې åشوæ سته فيصلهæÑæ ې نهÑالړ شو. له مشوæ شنغر تهÇ كړ چېæ Ñټينګا
 Ï Ñæپرشا æÇ شنغرÇ Ï .شىæ فغانانو بايد يرغلÇ په ìهغه ځا Ï نو ¡íÏ شنغر كې ډيرې غلېÇ چې په

كالææ خلك بايد سم كړì شى Ï æÇ غلو ÇÏ æÇنو يوå برخه بايد په [Ïغو كالææ كې] æساتل شى) 
  ).٤١٠-٤٠٩(مخونه 

( سبا سهاÏ Ñ خيبر Ïكوتل په بيخ كې كوÒ شوæ........[بل سبا] Ï خيبر له ÑÏې نه تېر æÇ په على مجد 
كې كوÒ شوæ.... [بله Ñæځ] مو چې ځرæ خبر ÇÑكړ چې Çفغاناä له موږ نه خبر شوæÇ í په تيښته كې 

æ .íÏړÇندæ ìالړÏ æ سوÏÇ له سيند نه تير Ç Ï æÇفغانانو په فصلونو كې كوÒ شوæ.[خو په كومه 
ÇندåÒÇ غله چې موږ ته æيل شوې Ï [åæ هغى نيمايى څه چې څلوÑمه برخه هم هلته نه åæ....هغه 

ÏلزÇ ßÇفغاناä چې موږ يې [Ïې يرغل ته] æÑæبللو æشرمېدá....سبا ته Ï سوÏ ¡ÏÇ سيند له غاړې 
 æفريدÇ چې بايد په هغو åكړæ [هلته مو ]...فيصله æشو Òكو æÇ كابل له سيند نه تېر Ï.æخوځيدæ

Çفغانانو چې سلطاä بايزيد يې ياæÏنه æكړå¡ يرغل Ï .ìæ پرÑæÇ كال بايد Ï ìæÏÏ مالونو æÇ غلو 
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  ).٤١٢-٤١١ډكه شي æÇ يو څوß يې Ï ساتلو Ïپاæ åÑګوماáÑ شى.) (مخونه 
بابر ÇÏكتوبر په æÏهم له خيبر نه æÇړæÇ í كابل ته Ï بيرته تګ په الåÑ كې په خضر خېلو پښتنو 

يرغل كوæÇ í خپله Ïې يرغل Ïليل ÇÏسې بيانوí چې(خضر خېلو ډير بدبد كاæÑنه كړيوæ.كله به 
چې لښكر تلو ÇÑتلو¡[ خظر خېلو به Ï لښكر ] په æÑæسته پاتې æÇ هغو عسكرæ ګوæÑÇÒنه كوá چې 
ځانته به كوÒ شوÇ æÇ ææ íسونه به يې Ñæنه Çخيستل. ځكه نو ÇÏيو æÇ ÇæÑپه ځاì كاÑ ښكاÑېدå چې 

 Ï .æشو äÇæÑ كوتل له بېخ نه Ï [خيبرÏ] ÛÇÏ åشي. په همدې نيت¡ سپېد áكړÑæ Ç[خضر خېلو ته ] سز
 Ï ¡áكړ åسونه مو ماړÇ ې چېÏ سته لهæÑæ .åخوړæ كې (áباسو) äغالما åÏ ډۍ مو پهæغرمې ډ

ماسپښين Ï لمانځه په æخت كې بيا æخوځيدæ. مو حسين æسله áÇæ كابل ته Çæستوá شو چې هلته 
 ÇÏ .كړæ áموږ ترنيمې شپې مز .íكړÇÑ يې ماته Èيى حساÇÑÇÏÏ æÇ íكړ íخضر خيل بند áټو

معلومه åæ چې خضر خېل له بهاÑ (æيهاåÑ) æÇ مچګرãÇ نه تر كړÇسو پوÑې پرÇته ÇÏ ] íÏكتوبر په 
 Ï äكوچنيا æÇ مالونه åكثرÇ خضر خېلو Ï .æ يرغل پيل ¡æسېدÑæ Çنه پخو ÛÇÏ åچې سپېد [ãÑڅلو

 æ نه Ìفغانانو چې هيڅكله يې سم باÇ æيرÒæ...áæړÇæ غلل. سبا ته مو په قيالغو كېÑæ ته Óښكر ال
ÑæكړæÇ í [ په Òæيرæ باندې] حملې æېرæلي ÑÏ ¡ææې سوå پسونه æÇ ميږÇÑ ìته æÇÑستل.سبانه بل 
 æÇ غوښتهæ ته بښنه ìفغانانو هغوÇ كوÇلزÏ .غللÇÑ äÇفغانانو مشرÇ خيريلچى æÇ شمو خېلو Ï سبا

موږ هم æبښل. ÇسيرäÇ مويې خوشې كړá. څلوåÑÒ Ñ پسونه æÇ ميږې مو باÌ پرې كېښوÏ. مشرÇنو ته 
  )٤١٣مو يې چپنې Ñæكړې. محصالä مو æټاكل æ æÇمو ليږá چې ميږæÇ ì پسونه ÇÑټوá كړí.) (مخ 

Ï پښتنو په باåÑ كې Ï بابر متفرقې ياæÏنې :  
 .æثبتو áæلته په جال ډÏ نېæÏيا ÇÏ موږ .íنې هم كړيدæÏكې يو لړ متفرقې يا åÑپښتنو په با Ï بابر
كله چې بابر Ï كابل Ï بېلو بېلو طايفو په باåÑ كې غږيږí ږÇيى( تهر په ÇطرÇفو......æÇ كليو كې پشه 
يى¡ پرÇچى¡ تاجك¡ Ç æÇفغانى قبايل æÇ سيږí....جنوÈ ته Ç Ïفغانى قبايلو ځايونه íÏ....په كابل 

كې يوæلس æÏلس طبې æيل كيږí: عربى¡ فاÑسى¡تركى¡ مغولى¡ هندÇ¡ìفغانى¡پشه يى¡ 
پرÇچى¡ بركى æÇ لغمانى......[ Ï لغماä په تومانونو كې] تر ټولو نه لوì ننګهاìÏ Ñ چې كله كله په 

تاÑيخونو كې نګه ÑهاÑ ليكل شوæÑÇÏÏ .ìÏ ìغه ځاì يې په ÏÇينه پوÑ كې ìÏ چې Ï كابل شرÞ ته 
 åæ نه íÏباÇ كېÇپه خو [ßې سرÏÏ ]خته يې چېæ ãتركو .ìÏ Êæپر ßسر ÈÇخر æÇ ډېر بد åپه يو

  ).٢٠٨-٢٠٧خيريلچى...æÇ نوÇ æÑفغانانو به شكاåæ.) (مخونه 
كله چې بابر Ï غزنى په باåÑ كې غږيږì ليكى چې(Ï غزنى په سيمه كې هزÇ æÇ åÑÇفغاناä ژæند 
) ٢١٨كوí....خلك يې حنفى مذهبه æÇ چندì مسلماíÏ ä. ډېر يې ÑÏې مياشتې åÒæÑ نيسى.) (مخ 

بيا ليكى: ( په كوã كاá مې چې كابل æÇ غزنى æنيوá¡ په كوهاټ¡ بنو Ç Ï æÇفغانانو په ځمكو مې 
  )٢١٨يرغل æكړ æÏÏ æÇكۍ Ç ÈÂ æÇيستاåÏ له الÑې غزنى ته æالړã) (مخ 
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يو بل ځاÏ ìبرمل په باåÑ كې ليكى چې( برمل يوبل توماæÇ ä نسبتاð خوÑÇ ځاìÏ ì. خو مڼې يې چې 
 äستاæچې په هند äګا åÏÇÒ شيخ åÏالæÇ äشيخ محمد سلما Ï .íÏ بدې نه ¡íكېږ áته ليږ äستاæهند

بيا Çæيى چې ( بنګښ يوبل ) ٢٢٠كې يې Ç Ïفغانانو په ÑæÏ كې ډېر قدÑ الÏ ¡åÑ همدې ځاææ ì). (مخ 
 ðلندړ [ غالبا æÇ ìÑلكه خوګياڼى¡ خيريلچى¡ تو ¡äÇÑما åړÇÏ äفغاناÇ áيې ټو Çخوæشا .ìÏ äتوما

Çندړ ]پرÇته íÏ. څرنګه چې [ ÇÏتوماä ]له الÑې نه چپ پرìÏ Êæ¡ خلك يې ماليه نه Ñæكوí. خو 
ÏÏې فرصت النه ìÏ پيدÇ شوì چې تابع يې كړÇ.....ãنشاÇÁهللا¡ كله چې موقع پيدÇ كړã هرæمرæ به 

  )ÏÏ٢٢٠غو بنګښو غلو چاæ åÑكړã.) (مخ 
يوبل ځاì كله چې Ï كابل Ï قبايلو په باåÑ كې غږيږí ليكى چې( Ï غسې چې Ï خرÇساä په سيمه 

كې Ï تركانو æÇ مغولو ÇقوãÇ ( ÇيماÞ ) ژæند كوí همدÇسې په كابل كې هزÇ æÇ åÑÇفغاناä ژæند 
 Ï حاالتو په باåÑ كې غږيږí¡ په Çليشنګ Ç æÇلينګاÑ كې Ï ١٥٠٦ كله چې Ï كاá )٢٢١كوí.) (مخ 

 æÇ شربو Ï[ ÇÒناصر مير ] Ï ژمى áټو ìيى هغوÇæ نې په لړ كېæÏياÏ ßسلو Ï حاكمانو ææÏ خپلو
ساعت تېرۍ ملګريوÏ .æغه ÏÏ ìæÏ ÒÇÑې ځاì په تركالڼو Çفغانانو هم يرغل æكړ. ÏتوæÏخى له 

 æÇ Ñچې ژمى يې په ننګنها åكړæ نيو حملهÑډلو په كوæÇ هغو بهرنيو قبايلو Ï ÇÒمير åسېدلو سرÑÇÑ
 äÇÑبا Ï æÇ چولېÇæ مخې ته åسر æغوندې له خپلو كډ æيې لكه ميږ ìهغو æÇ åæÇلمغاناتو كې تېر

) (.áسوÑæ يې å٢٤١تر سيند ) ( áتر كالڼي په كا ÇÏمخ ٩٢٦¡ ææ تهÇړ كې پرæÇÑكې په مند ìهجر 
 Ï پېښو Ï بياä په لړ كې Ï خپل يوÇ åفسر¡ باقى چغانياä¡ ١٥٠٦ كله چې بابر Ï كاá )١ حاشيه ٢٤٢

æÏژá كېدæ په نسبت Ï هغه Ï حاالتو په باåÑ كې غږيږí ليكى چې( يوڅو تنو ساتونكو يې له خيبر 
نه تېر كړ æÇ بېرته ÇÑغلل. هغه Ï ګګياڼو له يوå كاäÇæÑ سرå ملګرì شو æÇ نيالÈ ته Ñæتېر 

 ¡æ كچه كوټ كې [ ېÏته نږ áÇبدÇ حسن ] خت كېæ چې پدې ìæÒ حسين ÑياÏ äيا خاÑÏ.........شو
Òما Ï هغه فرماä په ÇساÓ چې په كوهاټ كې مې Ñæكړæ ì¡ يو شمېر ÏلزæÇ ßÇ يوسفزÇيى 

 په فبرìÑæ كې له Çباسيند نه پوÑې ١٥١٩بيا كله چې Ï كاá ) Ç٢٥٠فغاناÇÑ....äټوá كړææ ì:) (مخ 
 )ìغه ځاÏÏ يى چېÇæ íسيږÑ ¡åÏ قعÇæ يالت كېÇ په Ñپو åشاÏ Èپنجا Ï ÓæÇ بهيرې ته چې æÇ íÒæ

Ç Ïفغانانو يو شمېر مشرäÇ مې له خپل يوå سرÑÇÏ¡ لنګر خاä سرå يوځاÏ ì بهيرې خلكو ته 
) (. íالسا يې كړ Ï چې áليږæÑæليكى چې ( موږ النه ) ٣٨١ ØتباÑÇ حاالتو په Ï ìبهير Ï يو ځل بيا

äÇæÑ ææ شوì چې يو شمېر هندæستانياÇ æÇ äفغاناä سرå ټوá شوÏ æÇ....á هندæبيګ په خالÝ يې 
 )Ç٣٩٩قدæ ãÇكړ.....هندæبيګ مقاæمت æنه شو كړì.....كابل ته ÇÑغى (
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 Ï پښتو ژبې Ï جملې جوړښت

Ï جملې جوړښت Ñ æÇغندå توكونه (ÇجزÇ):Ï جملې Ï پېژندنې په باÈ موÏ مخه ليكنو كې Òياتې 
خبرې كړÏ íÏ íلته مونږ غوÇړæ چې Ï جملې Ï جوړښت æÇساختماني توكونو په باÈ څه Çææيو. 

Òمونږ مطلب Ï جملې هغه ساختماìÏ ä چې يوå بشپړå جمله Ï كومو برخو æÇ توكونو څخه Ñغيدلې 
ÏÏ æÇ åÏغو برخو Ç æÇجزÏ æÇ څومرÇæ åلي له مخې Ï جملې تركيب¡ جوړښت¡ ډæلونه څرګنديږí. په 

يوې جملي كې Ï كلمو¡ موÑفيمونو ÇندæÇ åÒÇ شمير سرå توپير لرí په Ïې معنا چې يوå جمله له 
 .åÏ شوې åياتو كلمو څخه جوړÒ ياææÏ

 :íغه الندې توكونه برخه لرÏ يوې جملې په جوړښت كې Ï
1 æشيا ÇÏ فيمونه (نومونهÑمو ßÇخپلو æÇ ÏÇÒÇ áې برخه كې ټوÏ توكونه: په (ßÇخپلو) صلىÇ -

 åÏيا سا (áبشپړ- مرستيا) نه (شمير نومونه) فعلونهæÏنه¡ عدæنومونه¡ صفتونه¡ ضمير
Çشتقاقي¡ تركيبي¡ قيدæنه (Çصلي¡ غير Çصلي) ÇÑځي¡ Ïلته ښايي Çææيو چې Ïغه توكونه 

مختلفو سوÇلونو ته په ځانګړí توګه ځوÑæ ÈÇكوí يعنى Ï موضوÚ څرنګوÇلى¡ څومرÇæ åلى¡ 
.íمعنا ښند íلغو íمرÇيا خو هم ګر æÇ íكو åÑشاÇ تهÑæيا æÇ íمفاهيم نومو Ñسې نوÇÏ æÇ فعاليت 

- مرستياá (كومكى) توكونه: په ځانګړí توګه Ï جملې خپلوßÇ توكونه نه íÏ ځكه Ïغه 2
ناخپلوßÇ توكي په جال توګه سوÇلونو ته ځوÈÇ نه ÑæكوÏ æÇ í كوã شي نومونه نه åÏ يوÒÇې په 

 Ï جملې Ï يلى شي چېæ ته ځكهÑæ كومكي توكونه -áمرستيا .íسوÑ معنا íمرÇجمله كې ګر
Çصلي توكونو¡ تركيبونو æÇ جملو ترمنځ ÑÇتباæÇ Ø تړäæ ټينګوí¡ مرستياá (كومكى) (نه 

 æÇ بط¡ عطف¡ پيشينېÑ) ÊÇÏÇ ې كېÏ چې په íÏ توكونه (نكيæنيدÇÏنه ګر) (نكيæړيدæÇ
 :æÑغه الندې بېلګه ګوÏ åÑڅرګندتيا له پا Ï .ځيÇÑ Ñسې نوÇÏ æÇ (پسينې

 ¡Ñمرسته¡ په¡ كا ¡åخلكو¡ سر ¡Ï :æې توګه تجزيه كوÏ غه جمله پهÏ .åÏÑمرسته په كا åخلكو سر Ï
.åÏ 

 Ñنو æÇ (صليÇ) ßÇخپلو Ñې كې څلوÏ مګر په åÏ åتوكونو څخه جوړææÇ غه جمله لهÏ چې æÑګو
  :æبېلو åغه جمله په الندنيو برخو سرÏ ې توګهÏ چې په íÏ توكي (áمرستيا) ßÇناخپلو

.åÏ Ñمرسته په كا /åخلكو سر Ï 

 Ñمرسته په كا) æÇ åÏ چې لومړۍ برخه íبڼه لر (Çمبتد) ليهÇ مسند Ï (åخلكو سر Ï) ې جمله كېÏ په
.íبرخه ګڼل كيږ (ÏسناÇ) Ï (åÏ) æÇ (مسند) خبر (åÏ 
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 íهغو : áبل مثا ÇÏ يا .ìÏ (خبر- مسند) همه برخهæÏ جملې Ï (åÏ Ñمرسته په كا) كې Úچې په مجمو
.íمرسته كو åخلكو سر Ï 

 æÇ فعل (íكو) (فعل متمم Ï مرسته) (معيتي قيد (åخلكو سر Ï) (فاعل) íې جملې كې هغوÏ په
  .ìÏ (خبر) íمرسته كو åخلكو سر Ï æÇ ÁÇمبتد íكې (هغو Úپه مجمو

په پښتو ژبه كې ÇÏسې مثالونه هم لرæ¡ چې Ï كلمو ÇندæÇ åÒÇ شمېر يې Ïجملې Ç ÏجزæÇ سرå برÇبر 
 íæ لكه: ليونۍ ÇÑغله.

  .ìÏ (فعل) غلهÇÑ همه برخهæÏ (فاعل) لومړۍ برخه ليونۍ
په پښتو ژبه كې كلمې چې خپلوÇكې معناګانې æلرÏ í خپل نحوÑÏ íيځ له مخې Ï جملې بيال 

 بېلې ÇجزæÇې هم جوړ íæ لكه:

1 .ìÏ مركز äفغانستاÇ Ï 4- كابل .ìÏ Ñكابل ښا Ï غهÏ -
2 æسيزæÇ 5- مونږ په كابل كې ìÏ كابل Ñښا ìغه لوÏ -
3 æبدلو Ñښكلي ښا åمونږ كابل ته ځو. 6- كابل په يو -

- 3- ظرÝ مكاä 2- مسند Çليه Ï1لته په Ïغو جملو كې Ï كابل كلمه په ترتيب سرå ګوæÑ چې¡ كابل 
 áليه 4مغفوÇ Ý6- خبر 5- مصا .ìÏ غلىÇÑ په توګه (حالت ìتم ځا Ï) يا áغير مستقيم مفعو -

Ï پوÑتني مطلب څخه ÇÏ نتيجه ترالسه كوæ¡ چې په پښتو ژبه كې Ï جملې ÇجزææÏ Ï Ç څخه نيولې 
 åجملې سر (تهÑÇ) منكشفې æÇ (åلنډ) åÏسا ÓساÇ په همدغه íسيږÑ ېÑياتو تو كونو پوÒ تر

.íبېليږ 

 åÒ :يوÇææ مګر كه ¡íÏ توكيزې جملې åæÏلنډې يا ÇÏ (.پسرلى شو¡íÏ åساړ ¡ÊخوæÇÑ بيلګه : لمر
 åÏږæÇ åيو ÇÏ نو بيا .ææ ختيځې برخې ته تللي ÏÇهيو Ï åنو سرÇخپلو æÇ خپلو Ï ÑæÑæ ماÒ æÇ

) جمله بلله كيږí. په Ïې توګه مونږ په پښتو ژبه كې Ï جملې Çساسي برخې په مبتدÇ 1(منكشقه)(
(مسند Çليه¡ فاعل) æÇ خبر (مسند¡ فعل) باندې بېلوæÇ æ په Ïې كې Ï جملې Çصلي (لومړۍ ÑÏجه) 

 .íكيږ áÏه ښوúپه الندې توګ íغړ (جهÑÏ همهæÏ) فرعي æÇ
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:Êمربوطا æÇ Êفاعل متعلقا æÇ فعل Ï 

- Ï حالت æ æÇضعيت قيد æÇ مقياÇ ¡Óند3 åÒÇ- (Ï ځاì (مكانى) قيد) Ï -2 مهاá (Òمانى) قيد 1
- پيل ځاì چې Ï فعل Ï شرÚæ كيدلو مبدåÏ4 Ç چې Ï فاعل¡ مفعوá¡ فعل حالت æÇ كيفيت ښيي. 

 .íڅخه معلوميږÑæ5 مقصد Ï åنتها علت سرÇ كيدلو Ï فعل Ï كيفيت قيد چې æÇ مقصد سبب Ï -
 .íكو åÑښكا ìځا æÇ6 .íæمعيت څرګند æÇ ملتيا áمفعو æÇ فاعل Ï ملتيا چې -

1-2-3 æÇ íكيږ áÏسطه ښوÇæ نو پهæقيد Ï 6-5-4 مطلب áÏسطه ښوÇæ تو پهÇÏÇ تباطيÑÇ Ï مطلب 
.íكيږ 

 :íجه غړÑÏ جملې لومړۍÏ ساسي برخې ياÇ جملې Ï :لفÇ
ÇÏ يوå څرګندå خبرåÏ å¡ چې يوå جمله برسېرå پر فرعي توكونو æÏې Çساسي برخې لرí چې ÏÏغو له 

پيوستوä څخه بشپړ مطلب الÓ ته ÇÑځي. 
مبتدæÇ Ç خبر Ï جملې مهمې برخې ګڼلى شوæÇÏ æÇ íÏ íړå برخې Ïيوې جملې Òړí جوړÇÏ íæ ځكه 

چې مبتدæÇ Ç خبر پرته له فرعي ÇجزæÇ څخه هم يوå پوæÇ åÑ ځانګړې جمله جوړ æالì شي.  
 .åشو åغلل. شپه تېرÇÑ äهلكا .íپرمختګ كو ÏÇهيو ¡åÏ نهÇæÑÇÑ ښناييæÑ :لكه
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ليدá كيږí چې په هرې جملې كې Ï مسند Çليه æÇ مسند برخې په خپلوÇكه æÇ مستقله توګه ÇÑغلي 
 .íړتيا نه ليدله كيږÇ ته كومهæÇجزÇ æÑغو جملو كې نوÏ په æÇ

 Çليه فاعل – مبتدÇ مسند Ï مطالعې څخه Ï نوæمرÇځينو ګر Ï سي ژبوÑفا æÇ پښتو Ï نه: مونږæÏيا
æÇ مسند¡ فعل¡ خبر Ç Ïصطالحګانو سرå مخامخ شوí يو لكه Ïمحمد ګل مومند (پښتو ژبې 

 åÑ1317ليا íپښتو قاعد Ï) íÒياÇ عظمÇ محمد Ï مرÇښتين پښتو ګرÑ پوهاند Ï (1328 عظيم Ï (
 (íÑÏ äباÒ ÑستوÏ تحقيق ÑÏ جديد ÔæÑ) ãلهاÇ پوهاند Ï ¡(نحو پښتوæ Ýصر) áخيا åشا

.íÏ غليÇÑ åپه نامو سر åÑÇګذ – ÏنهاÏ كې (سيÑفا äباÒ ÑستوÏ) په íيز خانلرæپر Ï نګهÑÇهمد 

په هر حاá مطلب په كې ټاكلې æÇ معينې برخې íÏ چې مخكي پرې غږيدلي يو. په جمله كې Ïغه 
æÏې Çساسي برخې په Çسمي æÇ فعلي غونډæنو بېلېږí چې Çسمي برخې ته يې (مسند Çليه¡ فاعل¡ 

مبتدæÇ (Ç فعلي برخې ته (مسند¡ فعل¡ خبر) Çæيي. 
په پښتو ژبه كې فعلي غونډæنه Ï (مسند¡ فعل) په توګه Ç æÇسمي غونډæنه هم Ï مسند Çليه په 
توګه æÇ هم Ï مسند په توګه ÇÑتالì شي چې ÇÏ بيا په Çسمي æÇ فعلي جملو كې Ïغه موضوÚ ښه 

 څرګنديدìÇ شي.
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 لرæÇæ بر æÇ نوæÑ پښتو پاڼوته

 Ï يوې كرå ليكنۍ پښتو پر æړÇندې سمتي æÇ سياسي سنګر!

 
تر نوæÑ مې Ï((لرæÇبر)) æÇبپاڼې له چلوæنكي ډېرå ګيله په Ïې ÇÑځي چې كه څه هم له همدغه 

ښكلي نامه سرå يې((بېنوÇ)) پاڼه هماغوسمتپالوته Ñæ پرېښوåæ¡ خو بيايې هم¡ په 
ناځانخبرí(ناóÇګاهانه) ډÏ ¡áæ سنګر په توæÏنه كې تر ګرÒ æÏياته æنډÇæ åخېسته. 

كاشكې Ï سنګر بنسټ Çېښوæنكي æÇ نوæÑ همسمتو لنډ Çندæ يې يوå لږå كۍ هومرå پښتني مېړÇنه 
ÑÏلوìÇÏ چې ترپايه يې ÇÑسرå په خپلو æÑóÇ نومونو ډغرې æهالì¡ خو ÇÏسې ÇÑڅرګندېږí چې نه 

 !íهم نه لر ÇÏ بلكې پښتني ¡íنه نه لرÇې علمي مېړÒÇيو
تر ښاغلي هوتك æÑæÇÑسته Ïې Ï نيم ÇكاÏېميك Çفق Ñæ æÇسرÏ å خوÇتي نومي سياسي بالكي 

æÑóÇ چې په خپلو íæ äÇÏæ ال Ñبوله سياسي   نومونو يې كوæنو په پلمه بېسرÇÏ جال æټولڅرګند Ï 
توæÑنه æÇÑتپل æÇ له غاښ ماتوæنكي غبرګو نو سرå مخامخ شوÑæ .áپسې بل جالÏپلوí بيا له 

!((íÑيې نه خو Ñچې نو áخوړæ هغه څه))åچاخبرÏ ¡نامه áپه بد ((äفغاÇ äپښتو))Ï åÑÇډ 

ÇÏ ¡ìÏÇÏ æÇځل هماغه كوã يوÏ å خپلې ((موسكا)) لوæÇ Ñ ياهم كومې نيملوستې سمتپالې 
خوÑكې په Ïغه ÑÏغلي نامه ÇÏæÇÑنګل æÇ هغه بياهم Ï((لرæÇæبر)) له كړكۍ څخه! 

 íمخته كړÇÑ ÑستوÏ ÏæÏ نالېستيكÑæسنيز يا ژÑÇÏ نكى يېæچلو äÇښايي ګر
 Ï پوښتم چې كه ÇÏ ځنې åÒ خو ¡íÏ فاعيې هم خپرې كړېÏ پښتو مينو ææ Ï Ï يې åسرÑæ åسرÑæ چې
بدæÇ á نابدá نامه توپير Ñæته ګرææ äÇ¡ نو Ïكوã ژÑæنالېستيكي ÏæÏ يا قانوä له مخې يې له قلمي 

سپېڅلتياڅخه æÏ ÇÏمرå لرې æÇ ناباندې سپكې سپوÑې Ñæخپرæلې¡ يا Ïيوې عاíÏ ليكنې 
 غوندې يې Ï تبصرې مخ ÑæپرÇنېست¿ 

 Ï ېلفنباينÇ åڼېڅي پوæ æÇ åنګرېز پښتو پوÇ Ï يم چاپæÏ پوهې پرÑóÇ Ï äګنستيرÑمو ÏستاÇ Ï ما
سريزې ژباړå په Ïې نيت æ نماÏ Ê پاڼو له الÑې خپرå كړå چې Ï نوې پښتوژبپوهنې Ïغه 

 كاله كاÑ 76((ساينتېفيكه)) برخه څومرÒÑÇ åښتمنه æÇګرÇنه æ æÇ åÏلې يې پر بيا كتنه æÇ بشپړæنه
شوìÏ ì. په ترځ كې مې Ïژبپوهنې ÇستاÇÏنو æÇ مينه Çæلو ته ÇÏ ډÇډ Ñæكړ چې تر پښويې(ګرÇمر)¡ 

æييپوهنې¡ ليكالÑې Ï æÇ ژبپوهنې په Ñڼاكې تر شعرپوهنې Ï æÇپښتو æÇ پښتنو 
Çتنولېنګوېستيكي تاÑيخ æÑæسته Ç Ïړæند ÑÏسي كتاÈ بشپړæنې ته هم æÇږÑæ åكړäÇ ºã همدÇتېر 
پسرلى مې Ï كابل¡ خوست æÇ ننګرهاÑ په شپږګونو پوهنتونو æÇ ښوæنيزæ څانګو كې Ï لكچرæنو 
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 ټولو ÒÇÏېرæ ìكړ چې Ï نابغه ناæÑېژÑóÇ íيانپوهاند æÇ پښتو پوهاند ÇستاÏ  پر مهاá پر
 åبه سم له سمونې له سر Ñكلن ځنډېدلى كا ÔېرÏ åسرÇ چاپ په íنوÏ ثرÇ يخيÑتا Ï äګنستيرÑمو

.ãپيلوÇÑ 

æÇ موسكاخاä يا موسكاجانه ÇÑګوÇښي Ï æÇ هماغه جالÏپلوæ پر الæÑۍ ÏنوÇ æÑنساني ضد سپكو 
 Ï ېæبريا æÇ نو په لړكې مې نيمه پېړييزې علمي= فرهنګي منډې ترنډېæÑنو پيغوæÑتو ¡æÑسپو

يوå پښتني ضد((پالä)) Òېږندå بولي. بياÇÑته ال ÇÏنصېحت كوí چې Ï Ï ÓæÇې((خاينانه)) 
 !íÏÑكتابونه ليكل په كا ¡ìÏ خت نهæ نوæÑكا

 æÇ ماتيكيÑنفاÇ ېÏ موللي چې پهÒ Ñæ åمرæÏ áسوæكركې يې سد æÇ سياسي تعصب æÇ سمتي
 نه لوæÇ íæÑ پكې Ï  جنېتيكي Çنقالبي پېر كې يو ستاندÏÑ ګرÇمر æÇ معياíÑ ليكالÑ پر پښتو

علمي كتابونو æړÇنديز كوåÒ !í نه پوهېږã چې څوß بهرنى æÏست Çشنا ترې پښتوګرÇمر يايې 
¿íكوÑæ به ÈÇڅه ځو¡íړÇغوæ ېفرېنسÑ 

په ÏæÏيزæ پوهانو كې خو له ÇستاÑ Ïښتين پرته بل چا كښلى نه æÇ ìÏ هغه هم پر 
Òړå الÒ .åÏæÑ åÑماÏ بشپړÇكاÏېميك هغه ترڅنګه ÇæÑÇÏښاÏ تږí ژبښوÏ (خوóÇÏموÒ) ډæله هغه هم 

چې له بربرې ÇÑبسن سرå يې په ګډå كښلې¡ هم Ï چاæÏ ÏÑÏمرÑÏ å ملوالì نه شي! 
 ìكړ äÇæپزې پېز Ï åليل سرÏ ßÏ ېÏ لى لهÇته موسكاهم ژبنى سوچوÇÑ سمتپالو په څېر æÑنو Ï

چې Ç ÏستاÏ عالمه حبيبي پرې هم سر نه خالصېدåÒ .å به ترې æ ÇÏپوښتم چې Çيا هغه Ï نوæÑ نويو 
 ¿åلو پر ژبه پوهېدÇڅانګو Ï (...ګړپوهنېæ ¡ټولنپوهنې¡ لرغونپوهنې¡ ساپوهنې)پوهنو

 åمرæÏ له Çبلخو æÇ ګونې پانګېÑڅلوÏ ژبو غوندې íÑعلمي=معيا æÑنو ÏÇما ليكنۍ ژبه¡ يو خوÒ
 ÏæÏيزå = عربي هغه ÑæسرÑÇ  åتې æÇ بيرتې څانګيزې نومونپوهنې(ترميالوجۍ) سرå تړæÇ لرí چې

 ìلګوال ÎړÇ åسرÑæ نه æÇ شي ìنه سيالي كوال åپلو (كيفيæÇ كمي)ليÇڅرنګو æÇ ليÇæ åله څومر
 ¡ÝÑلوموÇ ¡äلوفوÇ ¡فيمÑته (فونيم¡ مو ææ عالمه æÑنو æÇ ÏستاÇ شي. هماغسې چې هغه عالمه

موÑفو-فونيم¡فونولوجي¡ فونېتيكس¡ فونيميكس¡ÑÇګاتيف¡ پرېپو 
Òېشن¡پوستپوÒېشن¡Çمبي= پوÒېشن ¡ نومېناتيف¡Çبالتيف Çسېمېلېشن¡ Ïېسېمېلېشن¡ 

ترÇنسفوÑمېشنل= جنرÇتيف ګرÇمر...) ناپېژندæيه áæ¡ نوÑ íغولي پښتو Çنډæلونه Ñæته هم نابومه 
 ¡Ñæمجر æÑجا¡åÑيا جا åمغير Ýæترڅنګه حر ((áمفعو æ فاعل)) Ï يز- عربي هغه خوÏæÏ .áæ

 !íÏ ېستليÇ åخته له چلندæ پخپله عربي ژبپوهانو ãمعلو æ áمجهو
 æÑسپكو سپو Ï áæنډÇ پښتو íمنل شو ((íېكابولرæ ېتېمولوجيكلÇ)) تهÇÑ چې موسكاÇÏ áحا

 åړÇ نوÇÏشاګر æÇ لوÇژبپوهنې په څانګو Ï ېÒÇيو ÇÏ ¡íلرæ پوهه åمرæÏ ې چېÏ بې له ¡ìپلمه كړ
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لرÏ .í ګرæÏ پرمختللو ژبو ÇÑ Ï äÇæÇتپلې پاÑسي ژبې Ï لكونو علمي¡ تخنيكي æÇ فرهنګي 
ترمونو په لړكې Ï ژبپوهنې ÇÏ هم په ټولو æيونكيو æÇ ليكونكيو Çړå نه لرí. ژبپوهانو يې 

 åژÇæ)نېæغاÑ بيا يې پربنسټ پرېمانه æÇ ìكړ ìندæژ ÇÑ په پلمه ãكاييزÑÇ Ï ((åژÇæ))يو
شناسي¡ÇæژګاÇæ ¡äژګاني¡ ÇÏنشوÇژÇæ ¡åژ¡ تكوÇژÇæ ¡ÌÇæ ¡åجګونه¡ Çæجشناسي...) كړې چې 
ترæÇسه يې ما نه په منځنۍ پاÑسي(پهلوí) متنونو æÇ ډېكشنريو كې څرß لګولى æÇ نه Ò Ïړې 

(هخامنشي) پاÑسۍ په هغو كې¡ بې له Ïې چې كوÇ ãيرÇني¡ تاجيكي يا Çæ íÑÏال پرې نيوكه 
 .íكړæ 

 æÇ ìÏ پاتې ìندæكلمې په مانا ژ æÇ لغت ¡áقو Ï كې ÏæÏسه په يونيم ګړæÇ چې ال تر ((يىæ))پښتو
Ï كالسيك æ Ï ÈÏÇيناÇæلو په لړ كې Çحمدشاå بابا Ï äÇ طيبې كلمې (æ ÇÏيى Ï تنعم ìÏ¡ الÇله Çهللا) 
په مانا هم كاæÑلى Ò ¡ìÏموږ جهل æ جنګ ځپلو پښتنو ته((ببو)) ښكاæ .íÑييپوهنه¡ æييپانګه¡ 

 !íæخېژÇÑ سياست پر لېونو لړمۍ æ سمت Ï ييزېرمه... خو الæ
 Ï åسرÑæ بيا æÇ يزې ژبپوهنې ترمنځÏæÏ æÇ نوې Ï سهæÇچې ال ترÇÏ يې íÑناګا æÇ íبله ناخبر

ÏÇبپوهنې¡ شعرæشاعرۍ æÇ ليكنو څېړنو توپير نه شي كوالæÇ ì په Ïې يې ÇÑننګوí چې نن 
سبايې يوÒÇې Ï åÒ ژبني ساينس ټيكه áÇæ نه يم æÇ هسې بېځايه ساټې باټې æهم¡ بلكې نوÑهم ډېر 
æÇ áæ ال شتهº ياÇÏچې Ï هېوÏ ÏÇ پرله پسې ((پرÒنايز كېدæ)) مخنيوí لپاÒ åÑما تر Ñغندå ژبنۍ= 

فرهنګي سيالۍ بله Çغېزمنه الåÏæÑ åÑ ګرÏسرå په لرليد كې نه ÇÑځي! 
 Ï  Ï نوæÑ توæÑنو æÇ پيغوæÑنو په لړ كې Ï سنګرÇæلو ÇÏ توÑ هم بې سرæبوله ìÏ چې ګوندې

متنپوهانو æÇ نوÏæÏ æÑيزæ ليكوÇلو برخالÏ Ý پخوÇنو ÇستاÇÏنو څېړنې æÇ څېړندæÏæنه¡ هغه هم 
 !ìÏ ìæشخصيتونو سپكا Ï يېÇÏ ¡åمكړ ìÇنه منم¡ نوخد æÇ((ژبپوهنې)) په تړÏ

 åپلو áته ټوله علمي نړۍ له تېرمها æستو... علمي پاتوړÑÇ ¡äپالتوÇ¡ÊÇهو¡ لكه څنګه چې سوكر
ÑÏناìæ لرí¡ ما هم له تاÑيخي پلوÏ å خپلو پخوÇنو پوهانو Ç æÇستاÇÏنو Ñæ æÇسرÑæ åسرå ليكنو 

څېړنو ته تر بل هرچا ډېر ÑÏناÑÏ ìæلوÏلى æÇلرã يې¡په تېرÇ åستاÏ حبيبي æÇليكنو هستونوæÇ په 
 ځانګړí ډáæ يې تاÑيخي ÇثاæÑ ته.

 ÇÏ بيا يې æÇ åÑړپېچ نه الÇ åمرæÏ åېميك پښت سرÏكاÇ íنو Ñنو æÇ په توپير له ما æÑنو Ï هغه
 Ï هيسېÇÑ كلو æلسمو لمريز Ï äÇ ìپرځا ÏæÏګړ íÑكندها Ï يې Ýسمتپالو برخال Ï چې íخنظرÇپر

åيو Ï æÏæÏټولو ګړ  æغونډ æندæړÇ Ï په همدې موخه يې æÇ ææ íچاڼ ټينګ پلوÑغو íÑمعيا 
 مشرí كوله.
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 Ï ((ييپوهنهæ)) كړې åبشپړ åÒغوښتل چې تاæ نهÇÑ په توګه يې Ñسالكا Ï Ñكولتو æÇ طالعاتوÇ Ï
كالنۍ جايزې لپاæÑæ åÑړÏ .ã ژæند په æÑæستيو Ñæځو كې تر بل هر æخته ÒياÊ پوښتنې ته Ñæتلم 

æÇ بهرته ÇÏستونې ÑÏæÇملنې لپاåÑ مې له كند هاÒæ íÑير ((مجيد سربلند)) سرå تڼۍ æشلولې. خو 
ماچې تر څو æÏكتوÑ نجيب Çله Çæ Ñæسطه كاåæ¡كاÑمليانو Ï ((پوهنتوÇÏ= äنشګاå)) پر سر ناڅاپه 

 Ï سته مېæÑæ ېæÏ مياشت æÇ ãتبعيد كړ ÇÑ ته äلماÇ تيك ÇېموكرÏ په پلمه ÏستاÇ مېلمه Ï
ÇæÑÇښاÇ ÏستاÏ له((æيرنې)) سرÇ åستعفأنامه هم æ Ñæلېږله! 

كه سمتپاæÇ á بيا جالÏ پلوí سياستمرÑÇÏ له پښتو سرÑ åښتينه خوÇخوږí لرÑæ æÇ íته Òما پر 
 Ñلې په توæ نو ¡íÏموسكا په پاكستانۍ نومونه(( منصوبه)) خبر Ï يا ¡((äپال))پښتني ضد

¿íلګونه بسنه كو 

 æÏګرÏ ېÑيشتمې پوææÏ بيا æÇ تلې تر شپږمې æÇ مرغومي Ï ¡تمېÇ æÇ مېææÇ غويي له Ï لېæ
سرæ¡توæÇ æÑسپينو كوÏتاچيانو¡ جالÇÏنو æÇ جنګي جنايتكاÇÑنو په ÇستاÒۍ¡ ما Ï هاګ 

نياÇææلۍ(ÏÇÏګاå) ته نه Ñæكاږºí يا لږترلږÏ å ژنيو هغې ته چې Çړæند پوهنتوä يې Ïغه كاÑته 
 ÒæÑلى يم!!¿
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 ¿áسېدæÇ چېرې Çپښتانه پخو 

پخوÇني ليكل شوÇ íسالمي ÂثاÇ æÇ ÑسناÏ له لسمې تر شپاړسمې ميالíÏ پېړۍ پوÑې¡ Ïهغې سيمې په بېلو 
بېلو برخو كې Ïپښتنو Ïهستوګنې ياæÏنه كوí چې له Âمونه تر Çپكه¡ له هرÇته تر كشميرå ¡ له كرمانه تر ملتانه 

) .íلر ÏÇمتدÇ ېÑپو æÏæبحيرې تر حدÏ عربوÏ نه áÇله چتر æÇپښتنو په ) ١Ï موږ په هغو سيمو كې íخو لومړ
 åباسيندÇ سيمو نه تر Çخوæشا æÇ ææله نا Ñننګرها æÇ بل¡كابل¡ پكتياÇÒ¡غزنيÏ خلو چېÇÇÑ نېæÏكې يا åÑبا

 .íلر ÏÇمتدÇ ېÑپو 

 پښتانه په پكتيا æÇ شاæخوÇ سيمو كې : 

 áچې په كا ÊلمغفرÇ ليÇ ÞلمشرÇلعالم مناÇ Ïæيې نه ٣٧٢حد ãمؤلف نوÏ æÇ íسي ليكل شوÑكې په فا íهجر 
 .íنه كوæÏسكونت ياÏ فغانانوÇÏ چې پدې ځمكو كې íÏ قرÂ ãې لومړني معلوÑæÏ سالميÇÏ ¡ãمعلو íÏ

 : íسې معرفي كوÇÏ سيمې يو كليÏ سته¡ سمدستي پكتياæÑæ ېز له شر چې نهÏګرÏ ثرÇ لرغونيÇÏ 

) áÇنو ) ٢(سوæغر ææÏÏ Ñې الÑې ځايه تر حسينانه پوÏ له .íÏ پكې هست äفغاناÇ æÇ íÏ كلي ÏباÂ كې يو åپه غر
) (.åÏ بيم نه ډكه æÇ له مخاطرې Ñال ÇÏ...åÏ ٣تر منځ پرته(  

يو بل ډېر پخوÇني Çثر چې په همدې حدæÏæ¡ غالباÏ ¡ðپكتيا æÇ پكتيكا په سيمو كې ¡ پښتنه ميشته ګڼي هغه 
 هجرí ) تاÑيخ يميني íÏ íÏ. عتبي چې Ïسبكتګين æÇ سلطاä محموÏ Ï٤٢٧ عبدÇلجباÑ عتبي مرګ (

 áقايع يې تر كاæ ۍÑÇكدæÏسې ليكي : ٤١٢ÇÏ íيو ځا ¡íÏ íې ثبت كړÑپو íهجر  

 æÇ æÑÏ æچې په لوړ Êæææ Ñæ åÑټكولو لپاÏ فغاني طايفوÇ هغوÏ äسلطا ¡åشو åګرمي تېر íړæÇÏ څنګه چې)
خپلو غرنيو ټاټوبو كې æÇسيدæÇ á كله چې سلطاä [محموÏ] ÏقنوÇÒ Ìته æتي Ï ¡Äهغه Ïملك په لمنو كې يې 

ناÇÑ مي پيدÇ كړې åÏ .åæ [سلطاä] æغوښتل چې په هغو [Çفغانانو] يرغل æكړí. مېنه يې ÇÑæ Ñæنه كړæÇ í له 
شرنه يې ځاä خالÕ كړí. له غزني نه پدې نامه Êæææ چې ګوندې كومه بله خوÇځي. خو يو ناڅاپه¡ په 

) (.áنه كړÑæ يو عالم يې æÇ ېستهÇæ ÇÑ يې پرې åÑتو åلوېدæÑæ [فغانانوÇ]í٤نو(  

 áيخ يې په كاÑÇلتوÇ هللا چې جامعÇ لدين فضلÇشيدÑ .íÏ íخينو هم ثبت كړæمؤ æÑسته نوæÑæ مطلب ÇÏ٧٠٤ 
 áيې په كا åيخ ګزيدÑيني¡ چې تاæهللا قزÇحمد æÇ íÏ كې ليكلي íپه ٧٣٠هجر ¡íÏ íكې تأليف كړ íهجر 

) .åÏ كړې äتو بياÇÑعتبي په عباÏ ðحمله تقريبا ÇÏ Ïمحمو äسلطا íغزنوÏ ٥پښتنو باندې(  

 هجرÏ íپېښو Ïبياä په ترڅ كې ٤٠٩ هجرí) په خپل معرÝæ تاÑيخ (كامل) كې Ïكاá ٦٣٠- Ç٥٥٥بن Çثير (
 íيي چې غزنوÇæ æÇ íÏ تهÇكې پرÇخوæې په شاÑالÏ äستاæهندÏ چې له غزني نه بهر íنه كوæÏهغو پښتنو ياÏ

 سلطاä محموÏ يرغل پرې æكړ æÇ ډېر يې Ñæنه ææژíÏ .á ليكي : 
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 æÇ Êæææ كړ.... له غزني نه Ñتيا æÇ شو.خپل پو¿¿¿¿¿ مجهز äÇæÑ åÑپاÏ ÇغزÏ له هندتهæلدÇ يمين áپه همدې كا
 æÇ خپلو مېنوÏ ¿¿¿¿¿¿Ñكا äÇÑæ æÇ äÇكافر äفغاناÇ كړيږæ åÑفغانانو چاÇÏ كړ چېæ¿¿¿¿¿¿¿ åÑيې په ال íلومړ

غزني تر منځ Ïښتې æÇ الÑې يې æهلې. يمين Çلدæله ¿¿¿¿¿ æخوځيد ÂباÏۍ يې ÇÑæÑæنې كړې æÇ مالونه يې Ñæنه 
) (áړæنه يوÑæ لجهæ يې ډېر مالونه په äمسلمانا æÇ áسير شوÇ æÇ åمړ ÊياÒ ډېر [فغانانوÇ] .áلجه كړæ٦.(  

هم چې Ïسلطاä محموÑÏÏ ÏباÑ ملك ÇشعرÄÁÇ ¡ په پښتنو باندې ÏÏغه سلطاä ) ٤٣١بلخي عنصرí (مرګ : 
Ïيوå بل يرغل Ïبياä په ترڅ كې Ïپښتنو ياæÏنه كوÇæ æÇ íيي :  

) Ïغزنين تاختن برÒ ٧شه ګيتي.(  

ÏفاÑسي ژبي ځينې نوÑ شاعرäÇ هم Ïغزنويانو په عصر كې Ïپتنو Ï æÇهغو ). ٨بر Çفغاناæ äبر ګبرäÇ كهبر (
 åعصر ستر قصيدÏ غزنويانوÏ ðمثال .áكړæ نو يرغلونه پرېÇفسرÇ íيې چې غزنوÇæ æÇ íنه كوæÏيا ÏÇهيوÏ

) äسعد سلما Ïپه ستاينه ) ٥١٥-٤٤٨ليكونكي¡ مسعو (Õعلي خا) Ñستر بوځي ساال åيوÏ عصرÏ غزنويانوÏ
 كې Çæيي : 

 Ñسكسته ګشت به تيغ تو لشكر كفا 

) äفغاÇ Ñتو كشو åشد به سپا ÈÇ٩خر.(  

 په يوå بله قصيدå كې Çæيي : 

Ï مسعوÏ سعد Ïژæند بېخي Òياته برخه ææÏÏ غزنوí سلطانانو له ). ١٠ګهي شتاباÇ äندÂ Ñګه مياä غاÑ توبي (
 áچې له كا íÏ Ïهيم بن مسعوÇبرÇ يو يې .åÏ فهÏمصا å٤٥٠عصر سر áې يې سلطنت ٤٩٢ نه تر كاÑپو íهجر 

 áچې له كا íÏ Ïمسعو äسلطا íæÒ هغهÏ بلæÇ í٤٩٢كړ á٥٠٩ نه تر كا) .åÏ كړې íÑÇكدÇæ ې يېÑپو í١١ هجر( 
 .íæ Ñهمدې عصر يو پوځي ساالÏ هم بايد ( Õعلي خا) Íæسعد ممد ÏمسعوÏ نو 

 áكاÏ ثيرÇ بنÇ سيانو¡ ٥٠٨كله چېæكړ Ïمحمو äسلطاÏ چې íبيانو íهغه جګړ æÇ پېښې ليكي íهجر 
ÑÇسالنشاå بن ÇبرÇهيم æÇ بهرãÇ شاå بن ÇبرÇهيم Ïسياسي قدÊÑ په سرله يوå بل سرå كړíÏ í¡ يو ځل بيا 

 .íنه كوæÏنو ياæÑښا æÇ نوæغرÏ هغوÏ æÇ پښتنوÏ 

 æÇ مياشت پاتې شو åالړ¡ هلته يوæ نيولو په نيت غزني تهÏ تختÏ غزنيÏ بيا åسالنشاÇ ثير ليكي كله چېÇ بنÇ
 äÇæÑ Ñæ مالټر ته åمشاÇبهرÏ سنجر پوځ äسلطاÏ خو كله چې خبر شو چې .Ä په لټه كې åمشاÇبهر ÑæÑæ خپلÏ

 ÊياÒ سنجر نه ډير äبلله. ځكه هغه پوهېد چې عسكر يې له سلطاæ åÑتېښته له جنګ نه غو) åسالنشاÑÇ نو ¡íÏ
غرæنو ته æالړ æÇ بهرÇمشاÏ æÇ åسنجر عسكرæ تعقيب كړ æÇ په كومو ښاæÑنو كې چې ) ١٢ډÑÇيږæÇÏ .íغانانو (

) .áتهديد يې كړ æÇ æستاÇ æ ãخلكو ته يې پيغا Ñهر ښاÏ æÇ áكړ äÇÑæ يې áټو åېدæÇ [åسالنشاÑÇ] ١٣هغه(  
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) [äكړما] äكرما ¡Ñښا Õخا åيوÏ سته په همدې سيمه كېæÑæ ثيرÇ بنÇنكي يې ) ١٤æسېدæÇ æÇ خليÇ ãنو
 áكاÏ íÏ .بولي äفغاناÇالندې ٥٤٧ äÇيانو تر عنوÑغو æÇ سنجر äسلطاÏ په ترڅ كې äبياÏ ÑپېښوÏ íهجر 

 ليكي: 

(عالÇÁلدين حسين...........Ïغزني............په ښاÑ حمله æكړå. پدې æخت كې بهرÇمشاå بن ÇبرÇهيم بن محموÏ بن 
سبكتګين په غزني كې íÑÇÏÇæ كوله.åÏ [بهرÇمشاå] æنه شو كړí چې له عالÇÁلدين سرå ډغرې ææهي æÇله 
غزني نه Ïكرماä ښاÑ ته چې Ïغزني æÇ هند تر منځ Çæقع æ íÏتښتېد. ÏÏغه æÇ ÑÇسېدæنكي يو قوíÏ ã چې 

) (.íÏ اليت نهæ Ýæپه نامه معر äكرماÏ هغه Ñښا ÇÏ .íنوميږ äفغاناÇ١٥(  

æÑæسته محمد قاسم په تاÑيخ فرشته كې ÏÏغو پېښو په ÑÇتباØ ليكي : (بهرÇمشاå ټينګاæÑنه شو كړí. له 
) .íÏ Ñتر منځ يو ښا äفغاÇ æÇ غزين ¡ هندÏ بلكه ¡íÏ نه äكرما Ñهغه مشهو äكرماÇÏ .الړæ ته ä١٦غزني نه كرما(  

 محمدقاسم ليكي : 

( بهرÇمشاÏ........åباميانو كالته ننوæÇ Êæ په پاí كې Ïسلطاä سنجر په æÇ ÑæÒ مرسته بيا غزني ته ÇÑغي¡ 
 Óته يې په ال åمشاÇيې نيو. تهرæ غيÑæ پسېÑæ سنجر لښكر äسلطاÏ . æتښتېدæ Ñæ فغانانو تهÇ åسالنشاÑÇ

) (åژÇææ هغه æÇ كړÑæ١٧(  

فرشته Ïيوې بلې پېښې Ïبياä په ضمن كې هم ÇÏسې ښيي چې په كړماæÇ ä شاæخوÇسيمو كې پښتانه هست 
íÏ ¡íÏ غزني ته Ïسلطاä شهاÇ Èلدين ÏجناæÏ íÒړلو Ïپېښې Ïبياä په ترڅ كې ليكي چې (خوÇجه مؤيد 

) äÇÑسيوÏ چې بايد åكړ åته څرګندÑæ ÇÏ اليلو يېÏ æÇ åÑÇپه كر æÇ غيÑæ نو تهÇميرÇ ÑغوÏ ملكÇ١٨ ( äكرما æÇ
 äتزنېد. كله چې كرماæ ÊياÒ له السه ډېر æÑهيه كفاÇتر æÇ فغاني قبايلوÇÏ [كې åÑپه ال] .í الړæ ې غزني تهÑله ال

) (.Êæææ Ñæ مخې ته ÊتابوÏ äسلطاÏ Òلدين يلدÇ Ìسېد تاÑæ ١٩ته(  

Ïتونس معرÝæ سيح Çبن بطوطه هم په خپله سفرنامه كې Ïپكتيا په سيمه كې Ïپښتنو ياæÏنه كوíÏ .í كله 
په åÑÏ له پښتنو سرå مخامخ كېږÇ .íبن بطوطه خپله ÇÏ پېښه ) ٢٠ ميالíÏ كاá كې هلته ÏكرماÔ (١٣٣٣چې په 

 : åÏ كړې äسې بياÇÏ 

(څه كابل نه كرماÔ ته æالړææÏÏ ÇÏ .æ غرæنو تر منځ يوå كال æÇ åÏ هلته Çفغاناä الÑې æهي. له Ïې سيمې نه په 
جنګ æÇ ګرېز تېر شوÇ .æفغاناÏ äغرå په لمن كې Ò æÇ ææموږ Ïغشو ÏګزæÑÇنو له Çمله ÇÑنه æالړá. موږ نخمين 

څلوÇ åÑÒ Ñسونه لرá. څرنګه چې åÒ له æÇښانو سرå تلم نو ځكه له كاäÇæÑ نه لرې پاتې ãæ. يو شمير كاÇæÑنياä چې 
  )٢١يو تعدÇ ÏÇفغاناä هم پكې ææ له ما سرå يو ځاí تلل) (

 Ýچې موالنا شر åÏ هغه ظفر نامه íنه كوæÏسكونت ياÏ پښتنوÏ ثر چې پدې سيمو كېÇ نيÇيو بل معتبر پخو
 áكې په كا åÑفتوحاتو په با æÇ æجګړÏ Ñګوډ تيموÏ íÏلدين يزÇپه ظفرنامه كې ٨٢٩ .åÏ كې ليكلې íهجر 
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 áچې په كا íÏ íكې هم يو لړ مطالب ثبت شو åÑهغو يرغلونو په باÏ جرنيالنوÏ هغهÏ æÇ ÑتيموÏ٨٠٠ æÇ ٨٠١ 
 .íÏ íسيمو په پښتنو كړÏ كوهاټ æÇ پكتيا¡ بنوÏ ¡كې يې íهجر 

څرنګه چې ÇÏ مطالب Ïپښتني ټولنې ÏتاÑيخي مطالعي په برخه كې Ï پوÇ åÑعتناæړ íÏ نو له Ïې Çمله يې موږ 
 ٢٢ټوá په يو څه ÇختصاÑ خو په ÇÏسي شكل Ïلته Ç ÇÑخيستي íÏ چې Ïمفهوã په لحاÙ څه كمي پكې ÇÑنه شي. (

(  

يزÇæ íÏيي چې پدې سيمو ÏتيموÇ ÑقدÇماæÇ Ê عملياæÑæ Êسته له هغې ليدنې كتنې نه پيل شوá چې په كابل 
كې Ïپكتيا Ïپښتنو يوå قومي مشر Ñæ سرæ åكړå. موالنا ليكي كله چې تيموÑ هندæستاä ته Ïتګ په الåÑ كې 

كابل ته Ñæسېد¡ هلته Ç Ïفغانانو يو مشر¡ ملك محمد¡ Ïخپلو Ñعاياææ په ملګرتيا Ñæغي æÇ عرÖ يې Ñæته 
Ï قبيلې مشر موسي æÇ غاني ¡ ÑæÑæ åÏÏ¡ لشكر شاæÇ å غاني چې ÇÏمير تيموÑ له بندå ) æ٢٣كړ چي Ï كركس (

) ÈيرياÇÏ íÏ ژليæ Ä خيستي ) ٢٤ګانو څخهÇ نهÑæ ÑæÒ يې په ßمالÇ æÇ ÈسباÇ íæÏÏ æÇ åÏ نه كړېÇÑæ كال يي
 .íÏ 

Ïغه ÒÇÑ ملك محمد تيموÑ ته ææيل چې موسي æÇغاني غالæې كوæÇ í الÑې æهي æÇ هيڅوß هم له Ïغو 
سيمو نه سالمت نه شي Ñæنه تېريدلي.ملك محمد تيموÑ ته ææيل : (Ï åÒمرګ له æيرې ÇÑتښتېدلي æÇ ستا 

حضوÑته ÇÑغلي يم ) كله چې تيموÏ Ñ ملك محمد خبرې ÑæÇæيدې سخت په غوسه شو Ñæ æÇته æيې æيل : (ته 
ځاä چېرته پټ كړåÒ .å غوÇړã چې موسي æÇغاني æÇÑغوÇړã. كه ÇÑغي غچ به Ïې ترې Çæخلم æÇ كه ÇÑنه غي نو 

 تاته به لښكر ÑÏ كړã چې Ïخپل Ç ÑæÑæنتقاã ترې Çæخلې.) 

تيموÑ موسي æÇغاني ته پدې مفهوã يو فرماæ Ñæ äلېږå چې (تا ÇÏيرياÈ كال ÇÑæنه كړې ÇÏ .åÏكال Ïهند ÏالÑې 
 په سرÇæقع æÇ ډېرå مهمه åÏ. ته ځاä په منډÑæÇÑ åسوå چې هغه æاليت تاته ÑÏكړæÇ ã كالبېرته جوړå كړې.) 

څنګه چې موسي æÇغاني ته فرماÑæ Ñæ äسېد¡ په منډå يې ځاä تيموÑ ته Ñæ Ñæساæ. تيموÑ موسي æÇغاني ډېر 
æغټاíÒæÏ ÑÒ æÇ æ جامي¡ æÑÒÏ مال æستني æÇ توæÇ åÑ يو Òين كړÓÇ í يې له ډېرæ نوæÑ سوغاتونو سرÑæ åكړ 

 Ñæ æÇته æيې æيل : ( æالړ شه ÑÇ Ï æÇياÈ كال بېرته جوړå كړå. كوشش æكړå چې ډېر ژÑ يې خالصه كړې.) 

تيموÑÏ Ñې åÑÒ مېړæنه Ïخپل يوå جرنيل په مشرۍ له موسي æÇغاني سرå ملګرí كړá چې Ïكال په جوړæلو كې 
همكاÑæ íÑسرæ åكړí. موسي æÇغاني ÇيرباÈ ته æالړ Ï æÇكال Ïجوړæلو كاÑ يې پيل كړ. موالنا شرÇ Ýلدين 
Çæيي چې (هرÑæ åځ به له ææÏ سوæنه تر ÑÏې سوæ پوÑې مېړæنه ÏډæÇ áæ سرني نغمونه په ډېر جديت Ïكال په 

 .(ææلو لګياæجوړ 

 Ï Ñسېد خپلو ٨٠٠تيموÑæ ته ÈيرياÇ الړ. څنګه چېæ كې له كابل نه پكتيا ته Êلحجې په مياÇ íÐ Ï áكا íهمر 
لښكرæÇ æ ماهرÇنو ته يې هم Çمر æكړ چې Ïكال Ïجوړæلو په كاÑ كې برخه Çæخلي æÇ ډېر ژÑ يې ÇÏسي يوå كال 
 .ææ ځايونه هم بكې Ñنو æÇ جوماتونه åړÇæ Ñنو æÇ هستوګنې ځايونهÏ ډېر æÇ Êجامع جوما åچې يو åكړ åجوړ 
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 ææلو لګياæكال به جوړÏ تباعو له جملې نه چېÇ هغوÏ غانيæÇ موسيÏ چې ææ يليæ چيانو تهÇخپلو تو Ñتيمو
يو هم برې نږíÏ چې خپلو ځايونو ته æالړشي. Ïموسي æÇغاني مېړæنه بدې خبرå شوææ í. تيموÑ يوÑæ åځ بهر 
 åÑæÏ خانې áيوې باÏ .æكا Ñچې په كال كې يې كا ÚتباÇ تنه åæÇ غانيæÇ موسيÏ .åګرځېدÇÑ له كال نه æÇ Ä تليæ

شاته æالړ ææ. كله چې تيموÏÏ Ñغه åÑæ مخې ته Ñæسېد¡ Ïكال له كړكۍ نهيو غشي برې ÑæګوÑÇÒشو. غشي 
 ÚتباÇ áهغه ټوÏ æÇ غانيæÇ كړ چې موسيæمرÇ خپلو پوځيانو ته Ñترېد. تيموæ يې ÓÇ æÇ لګېدæ تهÇخو ÑتيموÏ

 æ íكړ ÑÇÒغشې ګوÏ يې Ñتنو چې په تيموææÇ نيسي. هغوæ .åæ خيستېÇ لو كې يې برخهæكال په جوړÏ چې
 åسو åæÏ هغهÏæÇ غانيæÇ موسي æÇ áژææ تنه åæÇ ÇÏ نهæمېړ ÑتيموÏ .áخمي كړÒ څو تنه يې æÇ åپيل كړ åجګړ

ÇتباÚ يې æنيوæÇ á ملك محمد æÇغاني ته يې په الÑæ Óكړá¡ ملك محمد æÇغاني ټوææ áژæÇ áله ككرæنه يې 
مناæÑنه جوړ كړá. بيا تيموÑ خپلو مېړæنو ته Çمر æكړ چې Ïموسي æÇغاني په خلكو يرغل æكړÏ íæÏ .íموسي 
 Ñېشل. تيموææ په خلكو ÈيرياÇÏ څه يې Ñنو æÇ مالونه æÇ äښځې ¡ ماشوماæÇ áژææ ينهÑنا áلس ټوæÏ غانيæÇ
 Ñæ كال يې هم هغه ته ÈباÑÇÏ æÇ ټاكهæ ليÇæ اليتæ غهÏÏ íغاني پرځاæÇ åلشكر شا ÑæÑæÏ هغهÏ ملك محمد

 æسپاÑله. 

) äÇÒنه شلو ÈباÑÇ له Ñ٢٥تيمو ( åسر ææÇ مرÇ كړ چې له يو ميرæ مرÇ ته äخليل سلطا åÏÇهلته يې شهز æÇ الړæ ته
ته æالړ. هلته Ñæته ææيل شوá چې Ïپرنياä ) ٢٧ته æالړ شي íÏæÇ خپله له څلوåÑÒ Ñ سبرæ سرå نغر () ٢٦بانو (

په نامه يوې قبېلې åÏÏ له Çطاعت نه سر غړæلي æÇ جنګي مېړæنه يې نه Ñæ íÏكړí. تيموÑ ته ÇÏهم ææيل ) ٢٨(
 ¡ææ äÇæÑ كابل ته åمريانو سر æÇ لجوæ نه له äستاæپېر محمد لښكر له هند åÏÇشاهزÏ خت چېæ ãكو áشو

ÏپرنياÏ äقبېلې مېړæنه پرې æ ÑæلوېدæÇ á لښكر يې تاالكړ. تيموÑ چې ÇÏ خبرې ÑæÇæيدې سخت په غوسه شو 
æÇ په همدې Ñæځ ÏÏې æÇغانانو ټكولو ته äÇÑæÑ Ñæ شو.ÑÏې Ñæځې æÑæسته Ñæ Ñæسېد æÇ جنګي عملياÊ يې 

پيل كړÏ .áپنياÏ äقوã ډېر ÒياÊ خلك يې ææژá ماشوماä يې Çسير كړÇ áموÇ æÇ áÇسباÈ يې تاال كړæÇ á كوæÑنه 
يې æ Ñæسوځوá. تيموÑ څه موåÏ نوÑ هم هلته پاتې شو æÇ غوښتل يې چې ÏپرنياÏ äقوã جرړې له بېخه æباسي 

æÇ بېخي يې تباå كړí. خو ÏپرنياÏ äقوã يو مشر چې æÇ بل نومزåÏ تيموÑ ته په ننوÇتې Ñæغي.تيموÑ نوåÑ تباهي 
 Ï خپله æÇ æÇÒنا æ بل يې ډېرæÇ .åنه كړæ٨٠١ Ä النغر ته نه íÏالړ. خوæ په مياشت كې نغر ته ãمحرÏ áكا íهجر 

æÇغانانو په قبيله چې Ïموالنا شرÇ Ýلدين په قوá ( يوå غښتلې ) Ñ٢٩سېدلي چې Çمير سليمانشاÏ åكالنيانو (
 ÑæړÒ æÇ Ñيي (تنوÇæ ې چې موالناÏ له åسر äپوځ كالنيا åسليماشاÏ .åكړæ حمله ( åæ بهته قبيلهÇ با æÇ لويه ¡

 .áتاال كړ Ñæ نه يېæÑكو æÇ سيرÇ نهÑæ يې åړÇæ áنيوæ يې ترې Ñنو áډېر يې له تېغه تېر كړ .áكړ Êما (ææ خلك
 تيموÑ له نغر نه بانو æÇ له بانو نه هندæستاä ته æالړ. 

 äفرماÏ ÑتيموÏ خت كې هم په بانو جېæ تګ پهÇÑ بېرتهÏ نه äستاæله هند Ñلدين ليكي چې تيموÇ Ýموالنا شر
په ÇساÓ (æÇÏغانانو ÏمفاسدÏÏ æفع كولو ÏپاåÑ په بنو كې پرÇته ææ) يوå ګله Çسونه ÑÒæÇغويې چې Ïبنو 

ÏشاخوÇ خلكو نه يې په ÑæÒ بېولي ææ¡ تيوÑ ته æÑæستل. تيموÇ Ñسونه خپلو سرÇÑÇÏنو ته æÑæبښل¡ خو غويي 
 .áكړÑæ نو تهÇندæيې بېرته خا 

موالنا Çæيي چې تيموÑ له بانو نه نغر ته æالړ . (محموÏ برÊÇ خوÇجه æÇ هندæشاå يې كابل ته æلېږá چې Ïهغه 
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ځاí لشكر ÇÏفغانانو Ïشر ÏÏفع كولو Ïپاæ Ñæ åÑلي.) تيموÑ خپله Ïهغې كال ÏپرÇخولو ÏپاåÑ په نغر كې پاتې 
شو چې سليمانشاå (ÇÏفغانانو Ïشر ÏÏفع كولو ÏپاåÑ جوړå كړې åæ ) ÏÏې كاÑ له خالصېدلو نه æÑæسته 

Ïكرمانش ÑÏÏې له الÑې ¡ كبل نه æخوځېد . Ïلته موالنا Ïيوå ستانه پشتانه ياæÏنه هم كوæÇ í ليكي چې (شيخ 
Çحمد خوÇجه Çفغاني Ïعالم پناå [تيموÑ] به حضوÑ مشرÝ شو.) تيموÑ له كرمانش نه لوګر æÇ له لوګر نه كابل ته 

 ځي. 

يو بل Çثر چې Çæيي پدې سيمو كې پښتانه هست ææ¡هغه تاÑيخ حافظ Ñحمت خاني íÏ چې Çصالð خوÇجو 
 Ï فاغنه په نامهÇ يخÑتاÏ í١٠٣٣مليز áپه كا åبيا پير معظم شا æÇ كې ليكلي æÏæبه حد íكې ١١٨١ هجر íهجر 

 .íÏ يښيÇ يې پرې ãحمتخاني نوÑ يخ حافظÑÇتوÏ æÇ تو ليكيÇÑيت په خپلو عباÇپه هد äحمت خاÑ حافظÏ
توÑÇيخ Ïبابر ÏترÇ ¡åلغ بيګ ميرÇÒ ¡ به æخت كې كرمه Ïخېشكو پشتنو ټاټوبي بولي æÇ ليكي : (فاطمه 

 (.íÏ خېشكوÏ ãستله چې مقاæÇÑ تښتوله . له كابله يې كرمې تهæ íيوسفز íÒ ÓلياÇ (íæÒ) íÇګدÏ هيمÇبرÇÏ
بابر هم Ïپكتيا په بېلو بېلو برخو باندې Ïخپلو يرغلونو æÇ لوټ æÇ تاالÏ äبياä په ترڅ كې Ïهغې سمې ) ٣٠(

 .íÏ ړېæÇÑ فصل كې ãææÇ په íيو ځا åنو سرæÏيا æÑكې بابر له نو åÑپښتنو په باÏ 

بابر هم Ïپكتيا په بېلو بېلو برخو باندې Ïخپلو يرغلونو æÇ لوټ æÇ تاالÏ äبياä په ترڅ كې Ïهغې سيمې 
 åنو سرæÏيا æÑبابر له نوÏ كې åÑپشتنو په باÏ خو موږ هغه .íÏ نې كړېæÏياتې ياÒ كې ښايسته åÑپښتنو په باÏ

 .íÏ ړېæÇÑ كې ãææÇ په íيو ځا 

 پښتانه په غزني كې :- 

په تحريرÇ íسناæÏ كې Ïغزني په سيمه كې هم له بېخي پخوÇنه Ïپښتنو ياæÏنې ÇÑغلې íÏ. عبدÇلحي بن 
 Ï يې íېزÏيخ ګرÑچې تا íېزÏګر ß٤٤٢ضحا æÇ نو كې ٤٤٣æغزني په غرÏ¡íÏ كې ليكلي Ïæپه حد íهجر 

 پشتانه ميشته ګڼي æÇ يو ځاÏ íمسعوÏ بن محموÏ ÏغزنوÏ íعصر Ïپېښو Ïبياä په ضمن كې ÇÏسې ليكي : 

ته Ñæسېد ¡ هلته Ïېرå شو......Ç æÇمير ÇېزÏياÑ يې Ïغزني غرæته¡ چې عاصياä ) ٣١(æÇ څرنګه چې Çمير هپيانو (
Çفغاناä پكې æÇسېدæ ¡ áلېږæÇ å [Ñæته] æيې æيل : هغه æاليت æساته . [پامكوå] چې څه ناÇÑمي پكې پېښه نه 

  )٣٢شي.) (

توÑÇيخ حافظ Ñحمت خاني هم په غزني كې له پنځلسمې ميالíÏ پېړۍ نه پخوÇ پشتانه ميشته ګڼي æÇ ليكي 
) (.ææ تهÇپر Ûبا åپه قر æÇ خليل په ترنك ¡ په مقر ðيه خيل خصوصاÑغو æÇ په نشكي åيوسفزۍ په ګاړ ) ٣٣چې(  

Ï همدې Òمانې Ïپېښو په ÑÇتباØ بيا ليكي چې Ï (شيخ ÇÏÇÏفغاä خليل متي íÒ نيكه....... له يو تعدÏÇ مريدÇنو 
سرå چې شمېر يې تخمين ÑÏې سوæÇ æ پنځو سوæ ته Ñسېدå... له ترنك æÇ قالæÇ Ê قندهاÑ نه ÏالشوÄې سيمې 

توÑÇيخ يوبل ځاÇæ íيي چې (پدې æخت كې æÇ íÒ ÏÄÏ ځينې مومند چې له مقر æÇ قرå باÛ نه ) ٣٤ته ÇÑغلل .) (
) (.ææ كې Ûبا åقر æÇ ځينې موند الهم په مقر æÇ ææ حي كې ميشتهÇكابل په نوÏ الهم ¡ æغليوÇÑ٣٥(  
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 áكې چې په كا ÈالنساÇ په خالصه äحمت خاÑ په ١١٨٤حافظ äفغاناÇ ) ليكي چې ¡íÏ íكې ليكل شو íهجر 
) (ææ غزني په سيمو كې ميشته æÇ ÑقندهاÏ ختهæيرغلونو ترÏ íغزنو Ïمحمو äسلطاÏ باندې äستاæ٣٦هند (

 ¡ íÏ íله نيمايي كې ليكل شوæÇ پزړۍ په íمې هجرæÇÏ لدين منكبرني كې چېÇجال Êپه سير
 Ï مشر íفغانانو يو لوÇÏ په ضمن كې په غزني كې äبياÏ æجګړ æÇ مقابليÏ چنګيزيانو æÇ مشاهيانوÒÑÇخوÏ

 áپه كا íæÒ مشر åمشاÒÑÇخوÏ لدينÇ áكله چې جال : íÏ غليÇÑ سيÇÏ æÇ íشو Ïپه نامه يا ( äفغانياÇ صاحب)
٦١٨ åÑسپا åÑÒ ÔېرÏ چې ÞÇحسن قسر æÇ مظفر ملك äفغانياÇ سېد هلته )......صاحبÑæ كې غزني ته íهجر 

) (. íشو íيو ځا åله هغه سر ¡ææ åسرÑæ٣٧(  

 áلسعدين كې چې له كاÇ په مطلع íسمرقند ÞÇÒÑلرÇ٨٧٢موالنا عبد á٨٧٦ نه تر كا íې ليكل شوÑپو íهجر 
íÏ¡ ليكي : ( Ïغزني æÏاليت æÇ ښاÑ لوياÏ...äعالم پناÑÏ åګاå ته ÇÑغلل Ï æÇبرمل Ïخېل خانې æÇ خرشوÇني 

) (.áشو Ýمشر äفغاناÇ٣٨(  

په مكرÒ ډáæ په غزني كې ÇÏفغاä شاá په نامه يو ) ٤٧٩-Ï٣٨٥ غزنويانو Ïعصر لوí مؤÇ ÎÑبوÇلفضل بيهقي (
ځاí ياíæÏ. يو ځاí ليكي چې (.....له خپلوÇنو¡ لويانو æÇ مشرÇنو سرå يو ځاÇ íفغاä شاá ته Ñæ ننوÇÏ æÇ Êæمير 

بيا ) ٤٠بيا ليكي چې (Çميربيا محموíÏ ماڼۍ Çفغاä شاá ته ÇÑغي.) () ٣٩عاáÏ سبكتګين پر مزÑÇ پلي شو.) (
 (.......áښندæ نو كېæÑÇÒباæ äÇسوله په ميدÑÏ كې áشا äفغاÇ هر څه يې په æÇ همونهÑÏ æÇ نهæÑياÏ...) ليكي چې

بيا ليكي چې :(....ÇÑÇÏلملك ته ÑæÇÑسيد æÇ په Çفغاä شاá كې په محموíÏ ماڼۍ كې ÏمباÑكۍ ÏپاåÑ پلي ) ٤١(
  )٤٣يو ځل بيا هم ليكي چې (....ÇÏفغاä شاá خوÇته æالړ شي...) () ٤٢شو.) (

 æÇ íÏ Èفغانانو نه منسوÇ íكې يو ځا åړÒ خالفې پهÇÑÇÏÏ غزنويانوÏ چې íÑتو نه ښكاÇې تذكرÏ بيهقي لهÏ
 .íÏ كې ښخ íهم په همدې ځا Ñپال Ïمحمو äسلطاÏ 

Ï غزنويانو له ÇÑÇÏلخالفې ÑÏ æÇباÑ سرÏ åپشتنو ÑÇÏتباØ به باåÑ كې په ځينو نوæÑ معتبرÂ æثاæÑ كې هم يو څه 
 .íÏ غليÇÑ مطالب 

 áكې چې له كا ÈلحرÇ ÈÇÏÂ فخر مدبر په åكشاÑ٦٣٣ نه تر ٦٢٦مبا ÇيرÏÇ يي چېÇæ ¡ íÏ ې يې ليكليÑپو íهجر 
 ãسالÇ .غيÑæ ته ÑباÑÏ Ïمحمو äسلطاÏ غزني ته Ä áÇكې يوې سيمې كوټو Çخوæپه شا ÑپېښوÏ چې äفغاÇ نومي

  )٤٤يي æمانه Ñæ æÇسرå ملګرí شو. (

خوÇجه نعمتاهللا هرÏ íæسلطاä محموæÇ Ï سلطاä مسعوÏ په ÑÏباæÑنو كې Ïپښتنو په باåÑ كې يو ÇæÑيت ثبت 
 كړí چې په ډېرæ نوÂ æÑثاæÑ كې هم ÇÑغلي íÏ . íÏ ليكي : 

( ÇÏفغانانو نه تنه مشرÏ äÇسلطاä محموÏ خدمت ته Ñæغلل. ÏÏې نهو تنو نومونو په تاÑيخونو كې ÇÏسي 
 æÇ Ïملك محمو æÇ حمدÇ ملك æÇ ملك يحيي æÇ ÏÄÇÏ ملك æÇ äملك عامو æÇ íملك خانو : íÏ غليÇÑ

 áخوځوæ يې åسر äله ځا ....áغټوæ ډېر [äÇمشرÇÏ] äسلطا....íÒملك غا æÇ ÝÑملك عا æÇ ملك محمد
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ÏسومناæÇ Ê هندæستاä غزÇته äÇæÑ شو.... هرæخت به چې سلطاä ته مشكل Ñæ پېښ شو نو ÇÏ ملكاä به يې 
Ïهغو له خپلو سپايانو æÇ ډلې سرå پرې æګوماÏ æÇ áÑغه مشكل به حق تعالي حل كړ.... په لږæخت كې 

 äكله چې سلطا .áړ شوæ ÏعتماÇÏ æÇ äÇندæخل خاÏÏ خانه كېÑسلظنت په كاÏ æÇ....äكاÑÇ نتæÏÏ [äملكاÇÏ]
 áكاÏ Ï٤٢١محمو Ïمسعو äسلطا æÇ محمد äمنو سلطاÇÒ هغهÏ ¡ځ مړ شوÑæ پنجشنبې پهÏ ãæÇ په áæالÇ بيعÑÏ 

) (åæكا åسرÑæ ßسې سلوÇ٤٥همد(  

 كې Çæيي چې Ïسلېاä محموæÇ Ï پښتنو تر منځ كوÑني  )١٨٠٦نوÈÇ محبت خاä په ÑياÇ Öلمحبت (تأليف : 
ÇæÑبطه هم موجوíÏ .ææ Ï ليكي :( كله چې Ïغه ÇæكدÑÇ [سبكتګين] مړ شو¡ íæÒ يې ¡ Çسمعيل ¡ چې موÑ يې 

Çصالð مينځه Ï ¡ åæپالÑ ځاæ íنيو. مګر محموÏ چې موÑ يې ÇÒÏبل Ïيوå مشر لوåæ åÑ¡ له Ïې خبرې سرå مخالف 
Ä چې [Çسمعيل] Ïې ÏپالÑ ځاæ íنيسي æÇ جګړå يې Ñæسرå پيل كړÇ .åفغاناä چې [ÇÒÏبل] له Ïې مشر سرå تړلي 

ææ نو Ïهغه له لسمي يا په بل عباÏ ÊÑهغه ÏلوÑ له íæÒ يعنې محموÏ سرå ملګرí شوá. محموÇ Ïسمعيل ته 
ماته ÑæكړæÇ å په يوå كال كې يې بندí كړ. محموÏÏ Ïې مرستې په بدá كې خپله لوÇÏ Ñفغانانو Ïې قبېلې مشر 

) (.æ íÒغا æÇ Ïمسعو ¡ Ñهغه ساال æÇ áæ Çمن پيدÇÒ ېÑÏ نه يېÑې لوÏ له . åكړÑæ ٤٦شاهو ته(  

 æÇ åÏ ړېæ Ñæ åفغانانو ته پناÇ ځ كېÑæ åسلطانانو په بد íځينې غزنو áيل شوææ ندېÇړæ æلكه څنګه چې لږ
لكه څنګه چې په æÑæسته فصلونو كې په تفصيل خبرې پرې شوíÏ í يو شمير ÂثاÏ ÑغزنوÇæ íكدÇÑÇنو به پوځ 

 كې په ÑÒګونو Çفغانانو شامل ګڼي Ï æÇسلطاä محموÏ ځينې سترې فتحې هم ÏهمدÏ íæسربركت ګڼي. 

بايد ææيل شي چې په بابر نامه كې هم Ïغزني æÇ شاæخوÇ سيمو Ïپښتنو په باåÑ كې ډېر څه ÇÑغلي æÇ موږ 
Ïپښتنو په ÑÇتباÏ Øبابر نامې له نوæÑ مطالبو سرå يو ځاí په ãæÇ فصل كې æÇÑړíÏ í. يوÒÇينۍ خبرå چې 

غوÇړÏ æلته يو څه پرې Çææيو هغه åÏÇÏ چې Ïمقر ÒÇæ æÇې خوÇ په سيمو كې Ïبابر ډېرې خبرې Ïغلځو پښتنو په 
باåÑ كې æÇ .íÏ ځينو شرقي æÇ غربي څېړæنكو æÇ مؤلفينو بيا همدÇ غلځياä له هغو تركانو سرå ګډ كړí چې په 

 ¿ åÏ íپه ځا åعا څومرÏÇ ÇÏ íæÏ چې æÑګوæ ځيÇÑ .íÏ íشو Ïخلج يا خلخ په نامه ياÏ متونو كې æړÒ 

 -: äغلځيا æÇ äخلجيا 

 äتركا ðصالÇ چې äخت خلجياæ يي چې يوÇæ ې پر بناÑشاÇÏ ته æÑثاÂ سالميÇ æړÒ نكيæڅېړ æÇ يو شمير مؤلفين
 æÇ خلكو ژبهÏ äبلستاÇÒÏ .áيې هېر كړ ÊÇÏعا æÇ خپله ژبه æÇ áهلته ميشته شو .áېدÏلېږæ ته äبلستاÇÒ ææ

 .áترې جوړ شو äيا غلځيا äپښتانه غلجيا æÇ áيې كسب كړ ÊÇÏعا 

تر كوã حدå چې ماته معلومه åÏ ¡ تر ټولو نه پخوÇني Çثر چې ÇÒÏبلستاä په ځايي خلكو كې Ïتركي خلجيانو 
 áچې په كا åÏ نامه äجها äÇمحمد بن نجيب بكرÏ شوې ¡ هغه åÏپكې يا åخبر æمنحلېدÏكې ليكل ٦٠٥ íهجر 

 áپه كا æÇ ١٣٧٥شوې .åÏ íشو åكې هپر äÇياحي په همت په تهرÑ مينÇ ÑكتوæÏÏ كې  

جهاä نامه Çæيي چې (Ïتركانو يو قوã خلج Ïخلج له شاæ خوÇنه ÇÒبلستاä ته æÇæ Ñæښت æÇ په يوå بېديا كې چې 
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 (. åژبه يې بله شو æÇ بخونه Ñتو æÇ بدله åمله څېرÇ ګرمۍ لهÏ ÇهوÏ سته يېæÑæ .ميشت شو åÏ ته پرتهÇغزني خوÏ
)٤٧(  

 äنه په جهاæÏيا æمنحليدÏ íهغوÏ نكو كېæسېدæÇ په ځايي äبلستاÇÒÏ æÇ ÊمهاجرÏ خلجيانوÏ څرنګه چې
 هجرí ) كې ليكل شوې åÏ ¡ نو Ï خلجيانو ÏمهاجرæÇ Ê په ٦٠٥نامه كې شوې æÇ .åÏ څرنګه چې جهاä نامه په ( 

  هجرí نه پخوÇ شوې åÏ. ÇÒ٦٥٠بلستاä كې ÏهغوÏ íمنحلېدæ پېښه ¡ طبعاð ¡ له 

Ïجهاä نامې له متن نه ÇÏهم په صرÇحت ښكاíÑ چې ÏÏغو مهاجرæ څېرæÇ å ژبه Ïجهاä نامې Ïليكنې له æخت نه 
 .åÏ ندې بله شوېÇړæ ېÏ ژبه يې هم له æÇ بخونه شوې Ñتو æÇ بدله Çپخو 

كه څوÏ ßجهاä نامې خبرå مني هه به ضرÇÏ Ñæهم مني چې ترß خلجياÏ äشپږمې هجرí پېړۍ له ÇÑÇخرæ نه ډېر 
 áبدليد åمرæÏ ãغښتلي قو åيوÏ äخلجيانو په شاÏ مانې كېÒ ځكه په هغې .íÏ ېدليÏلېږÑæ ته äبلستاÇÒ Çپخو

ÇÒÏ æÇبلستاä په يوå ځايي قوã كې يې بېخي منحليدá بايد Ïكلونو æÇلسيزæنه ¡ بلكه Ïپېړيو كاæÇ íæ Ñ پدې 
حساÈ سړí په پوÇ åÑطميناæ äيلي شي چې ترß خلجياä به لږ تر لږå په æÏهمه يا ÑÏې يمه هجرí پېړۍ كې 

 .íæ íهغې سيمې په ځايي خلكو كې منحل شوÏ بيا æÇ ېدليÏته لېږ äبلستاÇÒ 

كوã څېړæنكې æÇ مؤلفين چې Çæيي تركي خلجياÇÒÏ äبلستاä په ځايي خلكو كې منحل شوæÇ í په نهايت كې 
په پښتنو غلځيانو بدá شوíÏ í.هغوí په حقيقت كې ÇÏ خبرå تصديقيقوí چې لږ تر لږæÏÏ åهمې ÑÏ æÇې يمې 

هجرí پېړۍ په حدÏæ كې ÇÒÏبلستاä ځايي æÇسېدæنكي پښتانه ææ.ځكه جهاä نامه Çæيي چې تركو خلجيانو 
خپله طبه بايلوÇÒÏ æÇ åÏبلستاÏ äځايي æÇسېدæنكو طبه يې åÏÒ كړå. كه تركو خلجيانو ÇÒÏبلستاÏ äځايي 

خلكو ژبه åÏÒ كړې íæ¡ كه Ïغلځيانو ژبه تر æÇسه پښتو æÇ íæ غلځياæÇ ä خلجياä هم سرå يو شي íæ¡ نو 
Ïخلجيانو ÏمهاجرÊ په æخت كې به ÇÒÏبلستاÏ äځايي æÇسېدæنكو ژبه هرæ مرæ پښتو åæ. كه نه íæ نو نه بايد 

 .íæ غلځيانو ژبه پښتوÏ نه بايد æÇ íæ كړې åÏÒ خلجيانو پښتو 

خو ځينې كساä بيا له يوې خوÇæ Çيي چې ترß خلجياÇÒ äبلستاä ته لېږÏېدلي Ï æÇهغې سيمې Ïځايي خلكو 
ژبه æÇ عاÊÇÏ يې كسب كړæÇ í پښتانه غلځياä ترې جوړ شوæÇ ¡íÏ í له بلې خوÇ بيا Çæيي چې (پښتنو په 

) (.åكړ áشغاÇ غزني سطح مرتفعÏ پېړۍ كې (íÏميال) پنځلسمه æÇ لسمهÑ٤٨څو ( åنه سر ÎړÇ خبرې åæÏ ÇÏ æÇ
 ßنو تر ¡íæ ېدليÏلېږ Ñæ پېړۍ كې íنهمه هجر æÇ تمهÇ ته په äبلستاÇÒ æÇ ځكه كه خبله پښتانه غزني . íلګو

خلجياä بيا څنګه ¡ په همدې ځاí كې ¡ له Ïې نه ډېر پخوÇ يهنې íÑÏ Ï يمې æÇ څلوÑمې هجرí پېړۍ په 
حدæÏæ كې پكې منحل شوæÇ ¿íÏ í كه ترß خلجياÇÒÏ äبلستاä په ځايي خلكو كې ÑÏ Ïې يمې æÇ څلوÑمې 

هجرí پېړۍ په حدæÏæ كې منحل شوæÇ í پښتانه غلځياä ترې جوړ شوíÏ í¡ نو بيا ÇÏ خبرå څنګه كېدí شي 
چې پښتانه له Ïې نه ډېر æÑæسته يعنې ÇÏتمې æÇ نهمې هجرí پېړۍ په حدæÏæ كې غزني ÇÒ æÇبلستاä ته 

 ¿íÏ لېدليÑæ 

 íÏ åپه غاړ Ñæ هغه چاته áې سپينوÏÏ ¿åÏ چې كومه يې غلطه ÇÏخو .åÏ غلطه æمر æهر åنه يو æخبر ææÏ ېÏ له
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 .íÏ íترې جوړ شو äپښتانه غلځيا æÇ íپه ځايي خلكو كې منحل شو äبلستاÇÒÏ äخلجيا ßيي ترÇæ چې 

 پښتانه Ïكابل په سيمو كې : 

پخوÇنو ÂثاæÑ په كابل هم Ïپښتنو ياæÏنې كړÇÏ . íبن بطوطه سفرنامه تر ټولونه پخوÇني معلوÇ ãثر íÏ چې 
 ميالíÏ سنه كې له كابل نه تېريږÇæ íيي چې Çæ١٣٣٣يي په كابل كې ÇفغاناæÇ äسېږí. كله چې Çبن بطوطه په 

 .íÏ يو كلي ترې پاتې [ÓæÇ خو] ÄÑښا íيو لو Çليكې چې (كابل پخو íÏ .íÏ äفغاناÇ نكيæسېدæÇ íغه ځاÏÏ
Ï æÇعجميانو يوå طايفه چې Çفغاناä نومېږí پكې æÇسېږÇ .íفغاناä په غرæنو كې ډېرې لكلې مېنې لرæÇ íډېر 

) (.íÏ ٤٩غښتلي خلك ( په نامه يو ستر åغرÏ äسليماÏ هلته) ليكي چې æÇ íكو Ñæ ãÇæÏ بن بطوطه خبرې تهÇ
) ( .íسيږæÇ فغانانو پاچا هم هلتهÇÏ .íÏ ٥٠غر(  

Çبن بطوطه په خپله سفرنامه كې په كابل Ïيوæ åتلي ستانه Çفغاä نوã هم Çخلي Çæ æÇيي چې (په كابل كې Ïشيخ 
) . Ä Ïلي شاګرæنومي ستر Óشيخ عباÏ (فغانيÇ سمعيلÇ يخ æÇ) خانقا هم شته åفغاني په نامه يوÇ معيلÇ٥١(  

 åÑحاالتو په باÏ پښتنوÏ ¡ پېړۍ كې íÏسيمو كې په پنځلسمه ميال Çخوæشا æÇ Ñكابل په ښاÏ ثر چېÇ ãما كوÇ
كې ښايسته مفصل بحث لرí هغه توÑÇيخ حافظ Ñحمت خاني íÏ. په توÑÇيخ كې Ïهغه مهاجرÊ په ترڅ كې چې 
Çæيي يوسفزÏ æپښتنو Ïپنځلسمې ميالíÏ پېړۍ په حدæÏæ كې æكندهاÑ له سيمو كې Ïډېر حشمت æÇ شوكت 

  )٥٢خاæندäÇ شوÏ æÇ áكابل ټوá حدæÇ Ïæ مضافاÊ يې تر خپل تصرÝ الندې æÇÑستل .) (

 åمشر ملك سليمانشاÏ æيوسفزÏ ÑختياÇ ßÇæ æÇ ÊÑصلي قدÇ خو .æ ÇÒلع بيګ ميرÇ كابل پاچاÏ بيا ليكي چې
) .æ كې Ó٥٣په ال(  

بيا ليكي چې په كابل كې (يوسفزí هر ګوåÑ غالب Ï .ææميرÇ ÇÒلغ بيګ پرÇæيې نه لرله . Ïخپل ÇختياÑ څښتن 
ææ هر چې ملك سليمانشاæÇ å يوسفزæ كوá هغه به كېدÇ.......áسمعيل Ïمزكت íæÒ هسې يو بدمست æÇ ظالم 

) ( æيې چانه شه كا æنيا æÇ خيسبلÇ نه به يېæڅيز æÇ كړ ãنر Îظلم نر ÑæÒ صيل خلق به يې پهÇ چې æ بيÇ٥٤شر(  

توÑÇيخ ÇÏسې ښيي چې Ïپنځلسمې پېړۍ په æÏهمه نيمايي كې پښتانه په كابل Ï æÇكابل په شاæخوÇ سيمو 
كې ميشته æÇ مسلط خلك åÏ .íÏ چې پدې سيمو كې به څومرå پښتانه æÇسېدá ¡ پدې باåÑ كې سړí په يقيني 

ډáæ څه نه شي æيلي ¡ خو توÑÇيخ ÇÏخبرå په صرÇحت كوí چې Ïكابل Ïهغه Ñخت ÇæكدÇ ¡ ÑÇلغ بيګ ¡ يوÒÇې 
) (. áژææ ځÑæ åپه يو äÇمشر åسو åæÇ ãقوÏ æيوسفزÏ٥٥(  

 æÇ غليÇÑ كې په بابرنامه كې هم ډېر څه åÑحاالتو په با æÇ هستو ګنېÏ پښتنوÏ سيمو كې Çخوæشا æÇ په كابل
 .íÏ íړæÇÑ فصل كې ãææÇ سته پهæÑæ موږ 

 پښتانه ÏننګرهاæÇ Ñ پېښوÑ په سيمو كې: 
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په پخوÇنو تحريرÂ íثاæÑ كې Ïهغو سيمو Ïپښتنو په باåÑ كې هم ډيرې ياæÏنې شوې چې له ننګرهاÑ نه 
ÇÏباÏسيند تر غاړæ پوÑې ÇمتدÏÇ لرí. حدÇÏæلعالم من ÇلمشرÇ Þلي ÇلمغرÈ بيا هم ÇÏسالمي ÑæÏې لومړني Çثر 

íÏ چې äÇ په څلوÑمه هجرí پېړۍ كې ÏننګرهاÑ په سيمه كې Ïپښتنو ياæÏنه كوí. كله چې ÏÏې Çثر مؤلف 
ÏننګرهاæÇ Ñ لغماä په سيمو غږيږí¡ ليكي چې (بنيهاÑ يو ځاíÏ í چې پاچا مسلماني كوæÇ í له Ïېر شو نه 

) (.íلر äې ستر بتاÑÏ æÇ íÏ خلك يې بت پرست Ñنو .íې ښځې لرæهند æÇ فغانېÇ ¡ياتې مسلمانيÒ٥٦(  

ÇÏسې ښكاíÑ چې Ï حدÇ Ïæلعالم Ï پيدÇ شوې نسخې ناسخ Ï پوÑته عباæÇÏ ÊÑلې كلمې ټكي ¡ سهوðÇ بېځايه 
Çيښي æÇ ننهاÑ يې بنيهاÑ كړÏ . íÏ íليل ÇÏ چې يو خو Ï حدÇ Ïæلعالم Ï متن له قرينې نه ÇÏسې ښكاíÑ چې 

 ÇÏ نو په بحث كې همæÏæÑÏ لعالمÇ Ïæحد Ï چې خپله ÇÏ بل æÇ íكې غږيږ åÑسيمې په با Ï Ñننګرها Ï مؤلف يې
 .åÏ ليكل شوې Ñننها ðضحاÇæ كلمه 

) ( .íله حد نه تېريږ Ñننها Ï æÇ íÒæÇÑ نه åكې له غر æÏæپه حد ÑنبوÏÏ æÇ äلغما Ï چې íÏ ÏæÑ بل هغه æÇ)٥٧ ( Ï
 .åÏ نهæيي چې معنا يې نهه نهرÇæ æÇ بولي Ñيا ننني ننګرها Ñكلمه ننها ÇÏ سكي هم Ñلعالم محشي¡ مينوÇÏæحد

)٥٨(  

عبدÇلجباÑ عتبي Ï هغو جګړÏ æ بياä به ضمن كې چې سبكتګئين Ï كابل له شرقي حدæÏæ نه ÏپيښوÑ تر 
شاæخوÇ سيمو پوÑې Ï هندæشاهانو له مشر سرå كړíÏ í¡ پدې سيمو كې Ï پښتنو ياæÏنه كوíÏ .í ليكي چې 

Ï سبكتګين جګړنوÏ هندÇæنو په لښكر (يو په يو حمله æكړå . ډېر ÒياÊ يې Ñæنه تباå كړæÇ á پاتې يې Ñæنه 
 Ï..........شكولهæ الياتو نه يې طمعæ غوÏ له æÇ لېæړÇæ نو لكۍ په سرÇæې نه هندÏ سته ترæÑæ .áتښتيدæ

) (áنو كې شامل شوæلدين په مېړÇناصر Ï ¡ææ äغو سيمو كوچياÏÏ لس چېæ خلجيانو æÇ فغانانوÇ٥٩(  

 áكا Ï ثير هم په كامل كېÇ بنÇ٣٦٦ Êما äÇæسبكتګين پو ځ هند Ï په لړ كې ليكي چې äبيا Ï پېښو Ï íهجر 
كړæÑæ .áسته له Ïې پېښې نه (هندäÇæ خوÑÇ شوÒ . áياتي يې بيرÛ نه الÇÏ æÇ åÑيې æمنله چې Ï هيوÇÏ ÏÇسې 

سيمو ته æالړ شي چې څوß نه Ñ Ñæ íسېدلي. څرنګه چې æÑæسته له Ïې پېښې نه سبكتګين Ï قوæÇ Ê شوكت 
  )٦٠خاæند شو Çفغانيانو æÇ خلج يې Çطاعت æمانه.) (

 هجرÇÏ ( í مطلب تقريباÇÏ ðلعتبي په æÑæ٧٠٤سته ÑشيدÇلدين فصل Çهللا په جامع ÇلتوÑÇيخ كې (تأليف : 
عباÇÑتو ثبت كړíÏ .íÏ í ليكي چې Çمير ناصرÇلدين (يو په يو حمله æكړå........هغه سيمې په Çسالمي ملكونو 

Ò Ñæياتې شوې........Ç Ïفغانانو æÇ خلجيانو ډلې Ïهغه ځاí كوچياÏ......ææ äهغه په مېړæنو كې ÇÏخلې شوې.) 
)٦١(  

 Ï ې فتحې نه .........سبكتګينÏ سته لهæÑæ ) ليكي چې æÇ يخ فرشته كې ثبت كړېÑپېښه په تا ÇÏ محمد قاسم هم
خپلو ÇميرÇنو يو تن په پېښوÑ كې پرېښوÇÏ æÇ ÏفغاæÇ ä خلج قومونه يې چې ÏÏغو سيمو كوچياææ ä په خپلو 

  )٦٢مېړæنو كې ÇÏخل كړæÇ á غزني ته æالړ.) (



 مخ لمبر( 76/151)

) .íÏ íلصفا كې ثبت كړÇضةæÑ مطلب په ÇÏ مطلب هم ÇÏ ند همÇ٦٣مير خو ( Êفاæ) نيæبېر äيحاÑبوÇ٤٤٠ 
 هجرí ) هم Ï هند په تاÑيخ كې Çæيي چې پدí سيمو كې Çفغاناä ميشته íÏ . íÏ ليكي : 

( په هغو غرæنو كې چې Ï غرÈ په لوÏ Ñ هند سرحد جوړÏ íæ هندÇæنو æÇ يا هغو خلكو قبايل هست íÏ چې له 
هغوí [هندÇæنو] سرå نژÏې خپلوí لرÇÏ .í سركش Ò æÇېږå قومونه ÏهندÇæنو Ï طايفو تر ټولو نه لرې سرحدÇتو 

) (.íÏ تهÇې پرÑ٦٤پو(  

 Ï هند Ï ليكي چې íÏ .íÏ äفغاناÇ خلك åيږÒ ÇÏ يي چېÇæ حتÇثر كې په صرÇ سته په همدېæÑæ ني لږæبېر
) (.íÏ åÑې خپاÑپو åنډæتر ګا íÏÇæسندهد Ï æÇ قبايل ميشته Ïفغانانو متعدÇ Ï نو كېæ٦٥غربي سرحد په غر(  

 .íæÏنو په نامه ياæغر Ï فغانانوÇ Ï نهæغر ÇÏ كې هم æÑثاÂ æÑني په خپلو نوæبېر 

 Ï فغانانوÇ Ï æÇ [Ñپېښو ] Ñæپرشا ¡ Ï ځمكې Ï هند Ï áæډ ÇÏ.......ÓÒسطو خوÇÏ) په صيدنه كې لېكني چې
  )٦٧خوÇته شين كيږí. (< ) ٦٦غرæنو تر منځ ÏÏهك (

كې يو ډæ áæحشي Òيتوä پيدÇ كيږí چې æړې ÇÏنې ) ٦٨په همدې Çثر كې بيا ليكي چې : په جباÇ áالفغانيه (
) ( í٦٩لر(  

) .íكيږ Çتغر په سيمه كې پيدÏ فغانانوÇ Ï ÑÒ åهر ¡ كې ليكي چې سرÇجوÇ¡ ثرÇ بل åني په يوæ٧٠بېر(  

 Êفاæ) åبوÑ نه ٧٢٧شيخæغر Çچې مطلب يې همد íÑسي ښكاÇÏ æÇ íنه كوæÏنو ياæغر Ï فغانانوÇÏ هم (íهجر 
æÇ ملتاä نه تر سندå پوÑې ÇمتدÏÇ ) íÏ .íÏ٧١ ليكي چې (ÑÏې يم Çقليم.....له ګجرÇÏ æÇ.....ÊÇفغانانو له غرæنو (

) (.í٧٢لر(  

ÇبوÇلفرæÑ Ìني Ï غزنوí سلطاä عال ÇÁلدæله مسعوÏ بن ÇبوÇلمظفر ÇبرÇهيم Ï عصر شاعر Ï .íÏغه سلطاä چې له 
 á٤٩٢كا á٥٠٨ نه تر كا) . íÏ íكړ Êپه هند كې يې ډېر فتوحا ¡íÏ íې يې سلطنت كړÑپو íني ) ٧٣ هجرæÑ

 Ï غزنويانو په عصر كې Ï چې íÑسې ښكاÇÏ بيت نه يې åيوې قصيدې له يوÏ æÇ íÏ ستايلي Êغه فتوحاÏ
 Çباسيند Ï غاړې Ï لرغوني ښاÑ ¡ موهند ياæيهند¡ æÇسېدæنكي هم پښتانه æÑ .íÏني Çæيي : 

 لشكر منصوæÇ Ñ هنوÒ به موهند 

) ÇÑ äست فغاÇ åتنيد äفغاÇ ٧٤برتن(  

لرغوني معتبر ÂثاÑ موهن ياæيهند يابيهند ÇÏباسيند په غاړå كې يو ښاÏ æÇ Ñ ګندهاÇÑ Ñپايتخت ګڼي . بېرæني 
 Ï يهندæ ¡íÏ ندæچ صالحيت خاæ ډېرÏ په برخه كې äبيا æÇ لوÏښو Ï حاالتو æÇ ځايونو Ï ني هندÇپخو Ï چې

 Ï كې íÏÇæ سند پهÏ يهندæ ) كې ليكي چې åÑلمعموÇ په صفت íÏ .پايتخت بولي æÇ قصبه å¡í ÇÑګندها
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) (. åÏ قصبه åيو (ÇÑګندها) ÑلقندهاÇ٧٥(  

 ¡ íكې غږيږ åÑبېلو بېلو سيمو په با æÇ æÑلويو ال æÇ نوæسيندÏ ¡ يخ كېÑهند په تا Ï بيا كله چې¿¿¿¿ íهمد
Çæيي سړí چې (شماá غرÈ په لوæ Ñæ ÑخوځيږæÑæ ¡ íسته له Çته فرسخه Ï بياته Ïسيند غرÊ ته Ï جيلم سيند 

ته ¡ æÑæسته له شل فرسخه Ï سند Ïسيند غرÈ ته Ï قندهاÑ پايتخت æيهند ته æÇ (بيا) پرشاÑæ (پيښوÑ) ته 
) (.íسيږÑ٧٦(  

 ÑبتوÏ Òيهند نه كوæ له پايتخت يعنې ÑقندهاÇÏ æÇ íÏ سيند íند....يو لوæÑثر كې بيا ليكي چې (غوÇ په همدې
) (.íسند په سيند كې توييږÏ ېÏ٧٧قصر ته نږ(  

 ÔېرÏ Ñپه څلو Ñæليكي چې (پرشاæÇ قيقو ښييÏ æÇ جوÑÏ يهند موقعيت پهæÏ ثر كيÇ په همدې íيو بل ځا
) .íÏ قعÇæ ( لبلد كېÇ Öقيقو عرÏ á æÇ جوÑÏ ÔېرÏ Ñيهند په څلوæ ¡قيقوÏ څلويښت Ñڅلو æÇ جوÑÏ٧٨(  

 æÇ مهندæ ¡ يهند بهندæ ¡ هندæÏæÇ .غلېÇÑ يهند كلمه بيا بياæÏ كې هم Êجاني په طبقاÒجو ÌÇلسرÇ Ìمها Ï
æيهند په بڼه ليكل شوې í .åÏ¡ ځاí په طبقاÊ كې ÇÑغلي چې (په كومه شپه چې محموÏ (غزنوí) Òæېږيد 
 (.åړنګه شو åæ قعÇæ åسيند په غاړÏ سندÏ كې æÏæپه حد (Ñپېښو) ÑبرشابوÏ هند يابيهند......بتخانه چېæÏ

)٧٩.(  

Ç Ïلبېرæني æÇ جوÒجاني بياناÊ پدې كې هيڅ شك نه پريږíÏ چې æيهند يا موهند Ç Ïباسيند په غاړå كې يو 
ښاÏ æÇ ÑګندهاÇÑ پايتخت æÑ æÇ íÏني Çæيي Ï غزنويانو لښكر په موهند كې په Çفغانانو ناتاÑ جوږ كړ. ÏÏې 

 .íېږÏهنډ په نامه ياÏ ÓæÇ íځاÇÏ .áسيدæÇ كې هم پښتانه Ñپدې مهم ښا íغاړÏ باسيندÇÏ چې åÏÇÏ خبرې معنا 

 áكا Ï Ïمحمو äيي سلطاÇæ ٣٩١فرشته هم æÇ پښتانه يې ٣٩٢ íهغه ځاÏ æÇ åكړæ يهند حملهæ تر منځ په íهجر 
 áپه كا Ïمحمو äليكي چې (سلطا íÏ .ځپلæ٣٩١ æÇ áنيوله......جيپاæ هغه يې æÇ الړæ كال ته åبيهندÏ.......كې بيا 

نوÇ ÑسيرäÇ يې......ÏÇÒÂ كړá. [خو] ÇÏفغانانو مشرäÇ يې ææژæÇ á ځينې يې له ځاä سرÏ åنوكرÇنو په حيث بوتلل.) 
)٨٠(  

 هجرÏÇÏ (íيرÇ نومى پښتانه په باåÑ ٦٣٣ ٦٢٦كوã مطلب چې مباÑكشاå فخر مدبر په Ç ÈÇÏÂلحرÈ كې (تأليف : 
كې ليكلى ìÏ¡ له هغه نه ÇÏسې ښكاíÑ چې پښتانه Ï غزنويانو په عصر كې په پېښوæÇÑشاæخوÇ سيمو كى هم 

 ميشته Ï æÇ هندÇæنو له ÑÏباÑ سرå محوíÏ Ñ. مباÑكشاå ليكى : 

 åسرÑæ ìسپين ږير åيو پو ÑپېښوÏ .Ä äÇæÑ ته Ñشاپو æÇ ãÇنه بټى ګر (Ñپېښو) Ñله پرشو åÑپاÏ Ñكا åيوÏ مؤلف )
 äفغاÇ نومى ÇيرÏÇ خت كېæ په....[ìغزنو] Ïله محوæيمينالد äسلطاÏ [يلææ تهÑæ ìسپين ږير]....شو ìملګر

 ¡Ä ناست åسر áځ له جيپاÑæ åچې يو åېريدææ ملهÇ ېÏ پاچا نه له áله جيپاÇيرÏÇ .Ä áÇكوټو æÇ ې شحنهÑÏ نرÏ
[پاچا] مخ Çæ ÑæړæÇ [Ñæ æÇته] æيې æيل چې ÏÇيرÇ تاسو Ïغويى غوښه خوÏÇ ¿ÆÑيرÇ ځوÑæ ÈÇكړ چې åÒ يې نه 
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  )٨١خوãÑ خو.....) (

فرشته هم ÇÏبوÇلحسن على بن مسعوÏ بن محموÏ ÏجلوÏ Ó كاÏ áپېښو Ïبياä په ترڅ كې پښتانه له پېښوÑ نه 
 æÇ كيل په ملګرتيا....له يو شمير مريانوæ ßميرÏ بيعÑ ليكى (على بن æÇ ښيى åÑې خپاÑپو åسند æÇ äتر ملتا

ÇميرÇنو سرå پېښوÑ ته æتښتيد æÇ هغه سيمه يې تر ملتاæÇ ä سندå پوÑې ترالسه كړÇ æÇ åفغاناä يې چې خرÇبى 
) (.áيل كړÇ åÑپه تو ¡åæنى يې كاÇÑæ æÇ٨٢(  

توÑÇيخ حافظ Ñحمت خانى هم Ïپنځلسمې ميالìÏ پېړۍ په æÑæستيو æختو كې له كابل نه ÇÏباسيند تر شرقى 
غاړå پوÑې پښتانه خپاæÇ åÑ هست ګڼي. ځينې له هغو ياæÏنو نه چې توÑÇيخ Ï كابل Ïپښتنو په باåÑ كې كړې 

 ¡ Ñæخت كې په پېښاæ ليكى چې (هغه ØتباÑÇ په ÑپېښوÏ خيستى¡ خوÇæ ÇÑ Çموږ په همدې بحث كې پخو ¡íÏ
Â æÏبه¡ باجوړ¡ ننګرهاÑ¡ كاله پاڼى تر هزÑÇې تر سيندå پوÑې Çæ ÇÏړå ملكونه ÏÏلزÇكو ææ¡ هر چېرې ìæÏ پرې 

) ( ææ ٨٣ساكن(  

بيا ليكى چې (ملك هيبوبن جته ÏلزßÇ عمر خيل.......æÑÒ كوæÑ كم æبيش عمر خېلو سرå په باجوړ كې په 
) (åسيدæÇ كې áæ٨٤جند(  

 Ñپه ننګرها ¡ Ñæچنانچه په پېښا .ìÏ تهÇپر ìæÏ پدې ملكونه هر چيرته ìÏ تومن ìډېر لو ßÇلزÏ) بيا ليكى چې
په تيرåÇ په كاá پاڼى ترپيښوåÑ چې په كناÇÏ åÑباسين æÇ په چج هزæÇ åÑÇ په كرلغ هزåÑÇ چې له Çباسيند نه پوÑې 

) (. ìسېږæÇ ¡ìÏ تهÇپر å٨٥غاړ(  

 .íÏ نې هم كړېæÏې ياÑسكونت نوÏ كوÇلزÏÏ سيمو كې æÑنو æÇ يخ بدېÑÇتو 

 íلر ÏÇمتدÇ ېÑپو åباسيند تر غاړÇÏ سيمو نهÇخوæشا æÇ Ñپه بابرنامه كې هم په هغو سيمو كې چې له ننګرها
 ãææÇ ې ليكنى پهÏÏ لوستونكى يې æÇ íÏ íيل شوæ كې ډېر څه åÑحاالتو په باÏ نهÇندæژÏ هغوÏ æÇ پښتنوÏ

 فصل كې لوستلى شى. 

 پښتانه په پخوÇنى<<Çفغانستاä>> كې : 

په ځينو پخوÇنو ÂثاæÑ كې په هغې لويه سيمه كې هم په همدې æخت كې Ïپښتنو Ï سكونت æÇ حاالتو ياæÏنې 
 هجرæÇ (í هم ځينې نوæÑ پخوÇنيو مؤلفينو Ï ٧٢١-æ٧١٨ې چې هم سيفى هرíæ په تاÑيخنامه كې (تأليف 

 (Çفغانستاä) په نامه ياåÏ كړې æÇ åÏ موږ ÏÏې ليكنې په Çتم فصل كې پرې غږېدلى يو. 

 íنى پكې شوæÏسكونت يا Ï پښتنوÏ ¡خې سيمې په ځينو برخو كېÇې پرÏÏ سند چې ìتحرير ãلومړنى معلو
 ìكې ټاكل شو æÏæپېړۍ په حد íشپږمې هجر Ï خت يېæ ليكلو Ï چې íÏ Êشهنامې ملحقا Ï سىæÏفر Ï هغه

Ï æÇ ناظم نوã يې نه ìÏ معلوã. ناظم Ç Ïفغانانو Ï æÇ هغو Ï مشر ¡ كك كهزÏÇ ¡ په باåÑ كې په ښايسته تفصيل 
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 غږيدلى ìÏ خو Ïلته يې يوÒÇې يو څو Ï مطلب ټكى Ç ÇÑخلو . 

ناظم Çæيى چې åÏ ته يو بزګر Ï پخوÇنو خلكو له خولي ÇÏسې كيسه æكړå چې له غزنى نه ÑÏÏېو Ñæځو په فاصله 
يو لوړ غر æ. په غرå كې يوå سترå كال åæ چې Çæ ìÏيى نوã يې مرباÇæ .æ Ïيى چې پدې كال كې يو ډېر غښتلى 

توÑيالى æÇ جنګيالى سپين ږيرÇ ìفغاæÇ äسېدå چې نوã يې كك كهزÑÒÏ æÇ ÏÇګونو سپرæÇ æ پياåÏ جنګى 
 äسيستا Ï نيكه ته يې چې æÇ Ñستم پالÑÏ . æټوال Ìبا æÇ áله سيمو نه به يې ما äسيستا æÇ بلÇÒ Ï .æنو مشرæميړ

مشرæÇ äÇ پهلوÇناææ ä¡ څو څو Ñæ åÑÇæ ښوÏلى æÇ باæÇ Ì خرÌÇ يې پرې منلى ږ. áÇÒ به كك ته هر كاÏ á غوÇيى 
په پوټكى ¡ لس مشكه Ñæ ÑÒكوá . خو په پاì كې Ñ ¡ ìæÒ áÇÒÏستم له كك سرå ډغر كې ææهلې æÇ ماÊ يې كړ 

 äفغاناÇ ÊياÒ جنګيد ډېرæ åپښتنو سر æÑلښكر يې له نو æÇ سيدÑæ Ñæ نه äهم له سيستا áÇÒ خت كېæ پدې
ææژá شوæÇ á ناظم ÇÏهم Çæيى چې Ïكك Ï شاهنشاهى ماڼۍ ته ÑæننوæÇ Êæ تاال يې كړå. ناظم ÇÏهم Çæيى چې 
Ïكك Ïشاهنشاهي ماڼى په هر ګوټ كې يوå خزÇنه پرته áÇÒ æÇ åæ ته ډېرې Òياتې په æÑÏ ښكلل شوې خولۍ ¡ 
په ياقوتو ښكلل شوې قباæې ¡ په اللونو ښكلل شوí تاجونه ¡ په ګوهرæ ښكلل شوí مالæستني ¡سپوږمۍ 

 áÇÒ غلل پدې پسې Ñæ په ګوتو Ñسمو æÇ خز æÇ نهæÑيناÏ ÊياÒ بېخى æÇ äمينځې ¡ چينى غالما åغوندې ځالند
) . áژææ يې åړÇæÏ ÏÇبهز åÑÇÑæ هغهÏ æÇ كك.åنه كړÇÑæ كال Ïمربا Ï٨٦(  

 : íÏÇÏ سريو څوبيتونه Ï ې كيسېÏÏ ملحقاتو Ï شهنامېÏ خپله 

 åæنش پژÇÏ äهقاÏ چنين ګفت 

 åپيشين ګرÒ ÇÑ äستاÇÏ ينÇمر 

 åÇÒ åÒæÑ بل به سهÇÒ يكÏكه نز 

 åبه ما åبدسر كشيد åيكى كو 

 Ïبو åكو äÂ ìيكى قلعه باال 

 Ïبو åنبوÇ ãÏمرÒÇ حصن äÂ كه 

 به Ïژ ÑÏيكى بدكنش جاÇÏ ìشت 

 كه ãÒÑ ÑÏ با ÇژÏها پاÇÏ ìشت 

 ÑÇسپاهش هز äفغاÇÒ ÔÏÇنژ 

) ÑÇبين ګذæژ æÒÇندÇ ßæ٨٧همه نا(  
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 ÊÇهرÏ ¡ ثرÇ سيفى په خپل معتبر .ìÏ ìæنې هغه سيفى هرæÏفغانانو ياÇÏ چې پدې سيمو كې ÎÑمؤ ãما كوÇ
 áيخنامه كې چې له كاÑليكلې ٧٢١ نه تر ٧١٨تا åÑمشو æÇ يتÇپه هد Êغياثالدين كر äسلطا Ï ې يېÑپو íهجر 

 Òæيخ فېرÑكې ¡ لكه تا æÑثاÂ نوÇپخو æÑځينې نو æÇ يخنامهÑكې چې په تا åÑهغې سيمې په با æÇ فغانانوÇÏ ¡ åÏ
هجرÏ (í ٨٧٥-٨٢٧ هجرæÇ (í مطلع Çلسعدين (٨٩٩-ã٨٩٧) ¡ æÑضاÇ ÊلجناÊ (١٣٥٧شاهى (

 .íÏ íړæÇÑ مطالب æ عتناÇ åÑپوÏ يولړ ¡ åÏ شوې åÏپه نامه يا (äفغانستاÇ) 

سيفى ÇÏ مطالب ÇكثرÏ åهغو يرغلونو Ïبياä په ضمن كې ياÏ كړí چې ÏهرÏ ÊÇكرÏ Ê كوÑنۍ مؤسس ¡ مشر 
ملك شمسالدين ¡ Ï (Çفغانستاä) په بېلو بېلو برخو كې كړíÏ ì. سيفى Ï تاÑيخنامې ÏياÑلس فصله ¡ غونډ ¡ 

Ï (Çفغانستاä) پېښو ته æقف كړÏÏ æÇ íÏ íې تر څنګه يې Ç Ïفغانانو په باåÑ كې ځينې نوÑې متفرقې ياæÏنې 
 .íÏ هم كړې 

 Ï (فغانانوÇ) Ï æÇ ìشو Ïپكې يا ãنو (äفغانستاÇ) Ï چې ìÏ ثرÇ ãيخنامه لومړنى معلوÑسيفى تاÏ څرنګه چې
سياسى ¡ نو له Ïې Çمله موږ ÏÏغه ÇÑÏندÇ åثر Ï ÇÏياÑلس فصلونه ¡ ټوá په مرتب مګر مختصر ډÇ ÇÑ áæخيستى 

 .åÏ كړې åÑشاÇ ته هم كله ناكله ÊلجناÇÉÄضاæÑ ìÑÇسفزÇ مچىÒÏ ðثر مثالÇ ضمن كې مو يو نيم بلÇپد æÇ 

سيفى Çæيى چې چنګېز خاä په ÇفغانستاæÇ ä سيمه باندې Ï خپلو يرغلونو æÇ فتوحاتو په æخت كې ملك Ñكن 
 Ï لدين په غزنى كېÇ كنÑ سته به چې ملكæÑæ .مانهæ ملك په حيثÏ مضافاتوÏ ÑغوÏ æÇ Ñغو Ï لدينÇ

 äپه همدې جريا . åبېو åسر äبه يې هم له ځا Êلدين كرÇ ته نو ملك شمسÑæ حاكمانو ليدنې كتنې ته ìچنګيز
كې ملك شمس Çلدين كرÊ چنګېزí مشرÇنو ته ښه æ ÑæړÇندې شو Ï æÇ ملك Ñكن Çلدين له مرګ نه æÑæسته 

) áمشر ¡ طاهر ) ٦٤٣يې په كا ìملكى پګړۍ هم خپله جنګېزÏ æÇ مانهæ ملك په حيث Ï ÑغوÏ كې íهجر
) áپه كا Êلدين كرÇ تړله كله چې ملك شمسæÑæ ¡ ÑÏتړله ¡ كله چې ) ٦٤٥بها æÑæ ¡ ÑÏملك بها Ï Ñغو Ï كې

 áپه كا Êبع ٦٤٥ملك مسالدين كرÇتو ÊÇهر Ï غى هغهÑæ ته ÑباÑÏ ¡äمشر ¡ منكو خا ìلو Ï چنګيزيانو Ï كې 
 Ï لدينÇ ته په نامه كړې . ملك شمسÑæ ¡æ هم پكې شمل äفغانستاÇ ختæÏ سيفى Ï ې سيمې چېÑځينې نو æÇ

چنګېزì منكو خاä له يوå نژÏې مشاÑæ ¡ جاهو ¡ سدهرÊÇ ته æالړ Ï æÇكرÏ Ê كوÑنۍ ÇæÏكدìÑÇ سلسله يې 
 áكړ . په كاæ بستæنيولو بند Ï (äفغانستاÇ) Ï سته يطæÑæ څو كاله ¡ åكې يې يو هيئت چې ٦٥٠پيل كړ íهجر 

 Ï لدين فرمانونهÇ ملك شمس æÇ نوÇمشر íچنګيز Ï چې åÇæÏ ظيفه يېæ æÇ åلېږæ قعÇæ په سر كې يې جاهو
 Ï åشاهنشا .áæÑæÇæ ته åهيست فرمانونه ملك شاهنشا .íسوÑæ Ñæ ته åملك شاهنشا ÑÇكدÇæ (äفغانستاÇ)
هيست مشر ته ææيل چې (ملك شمس Çلحق Çæلدين Ï كفاæÑ په حكم Ïې ملك ÇÑ åغلى æÇ ìÏ موږ تر æÇسه 
پوÑې چنګېز خانيانو ته ماليه نه Ñæ åÏكړì.) خو ملك شمس Çلدين ته به چې يو مسلماä ملك ìÏ ¡ يو څه 

 äÇلدين ته يې هم ګرÇ ملك شمس æÇ يښلæÑæ جاهو ته äېر تنه غالماÏ سته يېæÑæ نه ÈÇې ځوÏ منو . لهæ ماليه
 .áليږæÑæ سوغاتونه 

 åملك شاهنشاÏ æ كې Ïپه تكنابا áمها ÇÏ لدين چېÇ غى. ملك شمسÑæ لدين ته تهÇ هيئت بېر ته ملك شمس
 ¡ åÏÇÑÇ حملى په Ï باندېÏ åپه شاهنشا åسر æياتو لښكرÒ æخپلو ډېر Ï ستهæÑæ ېدلو نهÑæÇ له ÈÇځوÏÏ
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مستونګ ته äÇæÑ شو. شاهنشاå چې خبر شو له پنځه åÑÒ جنګى مېړæنو سرÏ å خاسك چوڼۍ ته چې له 
 مستونګ نه بهر پرته æ ¡ åæالړ . 

 Ï لدينÇ كالبند كړ. خو څنګه چې ٦٥٢ملك شمس Ñمتونګ ښا Ï يلو كېÇæÇ مياشتى په Ï ãمحر Ï áكا íهجر 
پوå شو چې شاهنشاÏ å خاسك كال ته تللى ìÏ ¡ نو هلته پسې Ñæغى æÇ كاليې محاصرå كړå. كال ÑÏې مياشتې 

 åنه شوæلدين كالÇ خو شمس .åكړæ åسر åځله جګړ åæÇ ææÇقو åشاهنشا æÇ لدينÇ ملك شمس Ï æÇ åæ åمحاصر
 ¡ æسوځاæ يې ÑæكالÏ .åكړæ حمله Çخاسك په كال له هرې خو Ï ææÇلدين قوÇ ملك شمس Ï كې ìنيولى . په پا
 åمشاÇبر ìæÒ هغهÏ æÇ åملك شاهنشا . áژææ نه يېæجنګى مېړ ÊياÒ ډېر åملك شاهنشا Ï æÇ ننوتل Ñæ كالته

 Ï سيمو ته يې Çخو æشا æÇ áنه يې ترې پرې كړæسر .áكړ åمړ æÇ Ñګرفتا åبانو سرÇنو æÇ نوÇتنه خپلو íيې هم له نو
 .áستوÇæ åÑپاÏ Êعبر Ï æÑنو 

 Ï لدينÇ يوې بلې كال ¡ ٦٥٣ملك شمس Ï (äفغانستاÇ) Ï په مياشت كې له مستونګ نه Ñهو Ï áكا íهجر 
تېرÏ ¡íنيولو په نيت äÇæÑ شو. ÏتېرÏ í كال كوټوáÇ يو ډېر لوÏ ì نامه æÇ قدÊÑ خاæند¡ ÇلماÇ ÑفغاåÏ.æ ä هغو 

 áما ټوÒ چې (كه ææ يلى يېæ æÇ æ ìكړÑæ ÈÇډېر كلك ځو ¡ææ íړæ ته (äفغانستاÇ) فرمانونو ته چې جاهو
 äهېڅ سلطاÏ نه منم. نهæ به يې تر مرګه ÑلماÇ åÒ منىæ ماليه æÇ لدين خدمتÇ ملك شمس Ï äÇعزيز æÇ äÇخپلو

 åÑÇæ څو .ìÏ ìكړ Ñæ ماليې ته تن æÑكفا Ï نه يې æÇ مغولو خدمت منلى Ï نيكونو æÇ نوæما پلرÒ خت كېæ په
طاهر بهاæÇ ÑÏ سالى نو ين ÇÒغلل خو سرå له خپلو سترæ لښكرæ پېمانه æÇ مړå مړå څټونه بېرته æالړá. موږ 

 áÇډ æÇ åÑنو بيا به په تو íړÇڅه غو ÊياÒ ìÏ خو كه تر æلېږæ Ñæ لدين تهÇ ملك شمس äمنو چې شب تنه غالماÇÏ
) (.í٨٨فيصله كېږ(  

كله چې Ï ملك شمس Çلدين لښكر Ï تېرí كال ته Ñæ Ñæسېد¡ له هرې خوÇيې حمله پيل كړå. جګړå شپېته 
 ÑلماÇÏ .ټوټې كړ åæÏ په مال كې يې æÇ Ñګرفتا ÑلماÇ .نيولهæ لدين كالÇ كې ملك شمس ìپه پا .åæ نهÇæÑ ځىÑæ
Ïپنځو سو تنو صاحب منصبانو سترګى يې په سرå سيخ Ñæنه Çæيستې. له پنځو سو تنو نه يې پښې æÇ السونه 

پرې كړÏ .áپنځو سو تنو يې غوږæنه æÇ پوÒې Ñæ پرې كړې æÇ پدې ډáæ يې Ï (Çفغانستاä) Ïيوå بل لوì مشر ¡ 
 .åكړ åمېنه بېخى سپېر ÑلماÇ 

شعيب ÇفغاÏ ¡ ä (Çفغانستاä) يو بل لوì مشر æ چې ملك شمس Çلدين غوښتل æيې ځپي ¡ سيفى Çæيى چې 
Ï قوæ ã. يو æÑÒ پنځه سوå جنګى مېړæنه Ñæته æالړææ. كله ) ٨٩شعيب يو نوميالى Ò æÇړÇ ÑæفغاÏ æÇ äسرنا (

 áلدين په كاÇ ښت. خو ٦٥١چې ملك شمسæÇæ شعيب كشمير ته ¡Êææ Ñæ په يرغل (äفغانستاÇ) Ï كې íهجر 
 كله چې خبر شو چې ملك مس Çلدين Ï خاسك æÇ تېرې كالæې æنيوې نو بېرته (Çفغاستاä) ته æالړ. 

Ï ملك شمس Çلدين يوå لوì ماموÑ¡ محمد نهى¡ چې پنځه سوå مېړæنه Ñæ سرææ å په ګرمسير كې ماليه 
ټولوله. شعيب ځاä ګرمسير ته ÑæساÏ æÇ æ محمد نهى په مېړæنو نيمه شپه æÑæلوېدå. ډېر يې Ñæنه ææژæÇ á يو 

 شمېر Çسونه يې Ñæنه بوتلل. 
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كله چې ملك شمس Çلدين كرÊ پدې پېښه خبر شو نو Ï شعيب Ï ټكولو ÏپاåÑ (Çفغاسنتاä) ته äæÑ شو¡ 
شعيب سمدستى Ï كهيرÇ كالته پناå يوæړå¡ سيفى Çæيې ÇÏ كال æÏمرå پخه æÇ له æÏمرå شتونه ډكه åæ چې (نه په 

 æÇ نوÇخز Ï له ګنج نه بل چېرته äملعو äæÑقا Ï نه يې پرتهæÇ åæ åÏسى كال موجوÇÏ نيا كې بلهÏ كونجه Ñڅلو
) (.æ ìÑسا æخيرÐ٩٠(  

 áكا Ï لدينÇ Ìكۍ كال ته ٦٥٤تاæÏ Ï åنو سرÇÑساال æÇ æسپر æÑÒ ææÏ له äبه مياشت كې ځا áæبيع الÑÏ íهجر 
 åنو سرæمېړ åسو åæÇ هم له äÇكړې. سند æتا ÇÑ خپلې لښكرې يې له كالنه æÇ لهæغږæ يې åÑجنګ نغا Ï .åæساæ Ñæ

æÇ Êæææ Ñæ جګړå پيل شوå. جګړæÇ å خونريزÇ íتلس Ñæځې ÇæÑنه åæ. په نولسمه Ñæځ ملك شمس Çلدين خپله 
هم له خپل عظيم لښكر سرÑæ Ñæ åسېد. Ï شمس Çلدين Ïلښكر Ï æÇسندÏ äÇ مېړæنو تر منځ پنځه Ñæځى Ï كال 

 Êæææ Ñæ له كال نه åنو سرæمېړ æسو ææÏ خپله هم له äÇنيو. سندæ يې Ìكال يو برÏ æÇ åæسوځاæÑæ كۍ كال åÑæÏ
æÇ جګړå يې پيل كړÏ .å شمس Çلدين يو شمېر عسكرí مشرæÇ äÇ لوياä يې ææژá. هو په پاì كى خپله هم له 

 خپلو مېړæنو سرææ åژá شو æÏÏ æÇكى كال هم ملك شمس Çلدين æنيوله. 

سيفي ليكي چې æÏÏكى Ïسيمې يو مير مالدæÇ äÇÑÇ غټاä ملك شمس Çلدين ته Ñæغلل Ñæ æÇته æيې æيل چې 
æÏÏكى له كالنه æÇ يا فرسخه جنوÈ ته ÇÏفغانى غلو يوå ډله ÇÏæÇ åÏ تخمين ÏېرÔ كاله كيږì چې الÑې æهى. 

ìæÏ له ملك شمس Çلدين نه خوÇست æكړ چې Ïغه Çفغاناä چې Ï كنكاæÇ ä نهرäÇ په نامه ياÏېږæ ¡ìځپى. 
 .áليږæ Ñæ ټكولو ته äÇنهر æÇ äكنكا Ï نو په مشرۍÇÑتلو ساالæ ځينو Ï åÑسپا åÑÒ åæÏ لدينÇ ملك شمس 

 Ï لدينÇ ملك شمس Ï كې ìپه پا .áشو áژææ تنه åپنځه سو ææÇخو æړÇæÏ نه له æځو جګړÑæ ځوÑæ سته لهæÑæ
 áيې له ټو áټو Ñنو æÇ áژææ نهÑæ كې åغى. سل تنه يې په جګړÑæ äÇنهر æÇ äپه كنكا ÑÇæ پوځ يو áنو ټوÇÑساال

 Ï يې Ñنو æÇ يستلÇæ ياتنو نه السونهæÇÏ لدينÇ ستل. شمسæ Ñæ لدين تهÇ ملك شمس åسر áÂ æÇ áما
 (Çفغانستاä) يوå مر ¡ ملك جاáæ ¡ ته چې له شمس Çلدين سرå يو ځاì شوæÑæ ¡æ ìبښل. 

Ï كنكاæÇ ä نهرäÇ له ځپل كېدلو نه æÑæسته ¡Ï (Çفغانستاä) ææÏ لويو مشرÇنو ¡ ملك تاÇ Ìلدين æÇ ملك 
جاáæ په ګډå ملك شمس Çلدين ¡ Ï (Çفغانستاä) Ïيوې بلې كال ÇÑæنولو ته æ Ñæباله . ÇÏ كال Ï ساجى په نامه 

 ÏګرÏيزÏ چې æند كاæنو ژæفغانى مېړÇ æÑæړÒ æÇ يالوÑسې توÇÏ تنوæÑÒ) يې چې پدې كال كېæ سيفى æÇ åېدÏيا
 ¡ åÑيى¡ توÇæبې پر æÇ ìټيټ كړ æ طاعت سرنهÇÏ حاكم ته æÇ ې يې هيڅ پاچا ¡ ملكÑسه پوæÇ خت نه بيا ترæ له

) . (ææ تلىæ عقل نه æÇ Ñتيا يې له تصوÑæړÒ æÇ٩١(  

ملك شمس Çلدين æ ÇÏمنله چې Ï ساجى په كاليرغل æكړì .خو ÏÏ åÏې مهم Ï ترسرå كولو ÏپاåÑ يې له 
 Ï áسېدÑæ Ñæ نهæمېړ ÇÏ غوښتل. څنګه چېæ نهæجنګى مېړ åÑÒ åæÏ نوين نه هم ìÇÏ Ñقنقو Ñساال íچنګيز

ساجى په كال Ñæغى . جګړå يې پيل كړÑæ æÇ .åځې ډېر كلك جنګ æÇ æ äÇæÑ له ÇæÏړæ خوææÇ نه æÏمرå خلك 
 Ñæ ته åÑæ كال Ï äلدين ځاÇ كې ملك شمس ìپه پا .áشو äÇæÑ نهææينو سيالæ يىÇæ چې سيفى áæ áژææ

 åپه جګړ æÇ ææ تهÇځې هلته پرÑæ åæÏ .ìنه شو كړ Êيې ما Ñنو ژ æسپنې نه جوړ æÇ لهÑæ خو څنګه چې åæساÑæ
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كې ÑÒ تنه نوÑ هم له ÇæÏړæ خوææ ä ææÇژá شوá. په ÑÏې يمه Ñæځ Ï كال خلك åæÏ ګوندå شوæÇ á له يوبل سرå يې 
 ßكال خلك څوÏ لدينÇ نيست. ملك شمسÇپرمخ پر ææÇقو Ï ښمنÏÏ Ñæ كال Ï غالب ګوند .åپيل كړ åجګړ

 .áړæيو åسرÑæ غنايم يې ÊياÒ ډېر æÇ åنه كړÇÑæ كال يې .áسير كړÇ يې ßڅو æÇ áژææ 

 á٦٥٧په كا (äفغانستاÇ) Ï Ýځل يې هدÇÏ æÇ خوځېدæ (äفغانستاÇ) لدين بيا مخ پهÇ كې ملك شمس íهجر 
Ïيوې بلې ډېرí سرې æÇپخې كال ¡ بكر ¡ نيوæ á . شمس Çلدين په ډېرå بيړå ځاÏ ä كال سيمې ته æ ÑæساæÇ åæله 
كالنه Çته فرسخه لرې له خپل پوځ سرÏ åېرå شو. له هغه ځاì نه يې خپل پنځه تنه ساالæ æÇ äÇÑتلى كساä كالته 
æ ÑæلېږÏ æÇ áكال له مشرÇنو نه يې æغوښتل چې په خپله خوښ Ïملك مخې ته ìÒææ Ñæ. خوÏكالÇæلى Ïملك 

شمس Çلدين ÇستاæÒ ته ډېر سخت ځوÑæ ÈÇكړ Ñæ æÇته æيې æيل چې كه شمس Çلدين له ځاä سرå ښه كوí نو 
 .íÑنه ګوæ كالته چپ åÏÏ بايد چې 

 Ï بكرÏæÇ خوځولېæ سېد¡ سمدستى يې خپلې لكرېÑæ Ñæ ÈÇلى ځوÇæÏ بكرÏ لدين تهÇ كله چې شمس
 Ï كې ìچې په هغو áæ áژææ نهæمېړ ÊياÒ نه ډېر ææÇخو æړÇæÏ لهæÇ åپيل شو åچولې. جګړÇæ ته يېÇخوæكالشا

شمس Çلدين څو تنه لوì پوځى منصبدäÇÑÇ هم شامل ææ. جګړæÏ åلس Ñæځې ÇæÑنه åæ. په ÏياÑلسمه Ñæځ Ï كال 
يو شمېر مخوÑ شمس Çلدين ته Ñæغلل Ñæ æÇنه æيې غوښتل چې ìæÏÏ خرæ ÌÇمنى Ï æÇكال محاصرå ختمه 

 .åكړ åيې بند åجګړ æÇ منلهæ åهغو خبرÏ لدينÇ شمس .íكړ 

Ï كالÇæلى لس Ï åÑÒيناåÑ ¡ لس خرåÑÇæ غله¡ يو مېر عربى Çسونه ¡ پنځوÓ تنه غالماæÇ ä ډېر نوÑ سوغاتونه 
شمس Çلدين ته Ñæكړá ملك مس Çلدين هم Ïبكر Ï كال مخوæÑ ته سوغاتونه ÑæكړæÑæ æÇ áسته له څلوÑæ æÑځو 

 åملك شاهنا Ï هلته يې æÇ الړæ ته ÑæÇميندÒ ې ځايهÏ لدين لهÇ يى چې شمسÇæ íÑÇسفزÇ مچىÒ .الړæ نه بېرته
 ¡æ خت كې تښتېدلىæ يرغل بهÏ لدينÇ شمس Ï خاسك په چوڼۍ باندېÏ æÇ چې په مستونګ ¡ åناÇمير ¡ãæÒ

 æÇ الړæ ته äيى چې هغه له خاسك نه مخامخ سيستاÇæ كې åÑبه با åنشاÇمير Ï خو سيفى بيا . åژÇæ يېæ æÇ نيوæ
 .åژÇææ ¡ محمد نهى ¡ Ñنوميالى ساال åلدين يوÇ شمس Ï هلته بيا 

 æÇ åæ كړې åكې مېله جوړ Ûبا åنو په يوÇعزيز æÇ نوÇهغه ټولو خپلوÏ æÇ åنشاÇځ ميرÑæ åسيفى ليكى چې يو
Ïسرæ شرÇبو ÑÏنګينو پيالو به شرنګ يې ÒÏړÒ åنګ لرې كاåæ . چې محمد نهى له پنځو سوæ مېړæنو سرå يرغل 

 æÇ كړ Ñمن ګرفتاÏ ¡Ñيې ¡ ساال ìæÒ æÇ شو áژææ كې åپه جګړ åنشاÇنته . خپله ميرæ åكړ . خونړۍ جګړæ پرې
 .åژÇææ سته يې هغه همæÑæ 

 æ ìæ ìخت يو ځاæ كې هغه Ïپه تكنابا åلدين سرÇ لدين¡ چې له ملك شمسÇ Ìملك تا ¡ÑæÑæ مشر åنشاÇمير Ï
چې شمس Çلدين áæÇ ځل په (Çفغانستاä) باندې Ïيرغل په نيت هلته تللى æ¡ له شمس Çلدين نه جال شو . په 

 äعالÇ په مستونګ كې يې خپله پاچا يې æÇ åژÇææ ¡ Ñسپهساال íÑلدين حاكم ¡ غوÇ شمس Ï مستونګ كې يې
كړå. سيفى Çæيى كله چې ملك تاÇ Ìلدين قدÊÑ ته Ñæسېد ډېر ژÑ يې ÇÏفغانى ميړæنو يو لوì پوځ جوړ كړ چې 

Ïټولو شمېر يې لس Ñ Ê æÑÒسېدå. سيفى Ïلته Ïهغې جګړې ياæÏنه هم كوì چې ¡ ظاهرÏ¡ ðÇترينو قوÏ ãملك 
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 .ìÏ ìګډ شوÑæ لدين همÇ ملك شمس æÇ åÏ كړې åسر Ñساال åلدين له يوÇ شمس 

كله چې Ïملك شمس Çلدين يو لوì ساالÏ Ñيوå خاÕ ماموÑيت په ترڅ كې Ï مستونګ به حدæÏæ كې Ïبينى 
له قوã سرå يې پدÇسې æخت كې جګړå پيل كړå ) ٩٢كاæ په نامه يوå ځاì ته Ñæ نژÏېشو¡ نو Ïهرتز ترì [ترين] (

چې هرمز په خپله خيمه كې له مطربې سرÏ å شرÇبو پيالې په سر Çړæلې. خو كله چې Ï جنګى ميړæنو Ç æÇسونو 
ځوږ Ï æÇنغاÑې æÇشپېلۍ غږ كړ¡ Ï هرمز له غږ سرå سم (پوÇ åÑÒ åæÏ åÑفغانى مېړæنه چې Ïشنو Òمرæ په څېر 

حملې æ æÇژلو ته ټك ناست ææ Ñæ ¡ææتل. هرمز لكه ÏپوالæÏ غر خپل Òين كړÓÇ ì ته Ñæ پوته شو. 
خو ÑæÒ يې æنه Ñسېد æÇ په شاæالړ. پدې æخت كې Ï مستونګ نوì ) ٩٣هندæستانۍ توåÑ يې æÇÑغوÑځېد . (

ÇæكدÑÇ¡ ملك تاÇ Ìلدين چې بينى كاæته Ï مغولى ÇæكدÑÇ ¡ نكوÑÏ¡ مخې ته Ñæغلى ÏæÇ æهرمز په حاá خبر 
شوÏ . Ä ìهرمز مرستې ته Êææ Ñæ ټوله Ñæځ جګړÇæÑ åنه åæ هو ÏÏشپي له ÇÑتګ سرå بندå شوæÇ å هر څوß په 

 .áالړæ خپله مخه 

 á٦٦٦په كا æÇ نوæغر æپه لوړ) äياÇچې تير íÇæ كړ. سيفىæ يانو يرغلÇلدين په تيرÇ كې ملك شمس íهجر 
ډæÑÒ ګرÇنو ځايونو كې ميشته æÇ ææ نه يې هيڅكله هيڅ پاچا ته باæÇ Ì خرÑæ ÌÇكړæÇ æ ìنه يې هيڅ æخت Ïچا 

) (.æ طاعت منلىÇيانو ) ٩٤Çكې تير ìپه پا æÇ æجنګيدæ åسرÑæ نيمې مياشتى åæÏ åÑلدين پوÇ ملك شمس
 æÇ يشلææ æپه خپلو عسكر íÑæيانو څاÇتيرÏ لدينÇ تسليم كړې . شمس Ñæ النو تهÇهغه كوټوÏ ېæخپلې كال

 خپله له ډېرÒ æياتو غنايمو Ç æÇسيرÇنو سرå هرÊÇ ته æالړ. 

 áلدين په كاÇ لدين په ٦٧٦ملك شمسÇ كر ملك شمس ¡ ìæÒ يې ìپرځا æÇ كې به تبريز كې مړ شو íهجر 
تخت كښېناست. Ïغزنى æ هرæÏ ÊÇاليتونو ټوÇæ áلياÑæ äغلل Ï æÇهغه Çطاعت يې æمانه¡ مګر Ï كندهاÑ حاكم 

 ÇÏكاæ Ñنه كړ æÇ ځكه نو كشر ملك شمس Çلدين كلكې جګړې Ñæسرæ åكړې. 

Ï ææÇÏهغو مطالب Çساسى ټكى چې Ïسيفى Ï تاÑيخنامې په ÏياÑلسو فصلونو كې Ï (Çفغانستاä)سد حاالتو 
 áسې ثبت كړÇÏ خو ¡áæلته په ښايسته مختصر ډÏ åÑپاÏ سانتياÂÏ Ñلوستونكو كا Ï موږ æÇ غلىÇÑ ØبتاÑÇ په

چې Ï مفهوã به لحاÙ څه كمى پكې ÇÑنه ì. پدې مطالبو كې Ïهغه æخت Ïپښتنى ټولنې Ïسياسى Ç æÇجتماعى 
ژæند په باåÑ كې يو شمير ÒÑÇښتناكه ټكي ÇÑغلي æÇ موږ په شپږã فصل كې ځانته بحث پرې كړÏ .ìÏ ìلته 

 (äفغانستاÇ) Ï æÇ بكر æÇ ساجى ¡Çكۍ¡ كهيرæÏ ¡ مستونګ ¡áشا ¡æبينى كا ¡ íيو چې په ترÇæ åمرæÏ ېÒÇيو
په نوæÑ برخو كې له پښتنى مشرÇنو Ï æÇكنكاæÇ ä نهرÇ äÇفغانانو له لويانو سرÏ å ملك شمس Çلدين ÏæÇهغه 

Ïپوځى مسرÇنو æÇ همكاÇÑنو Ï جګړæÇ æ نوæÑ مربوØ حوÏÇثو تشريحاÊ چې Çساسى ټكى يې لږ æړÇندې 
 æÇ íÏ ìæندÑهستو ګنې ښكاÏ پښتنوÏ خه ساحه كېÇپر åپېړۍ كې به يو íمه هجرæÇ په ¡ìخيستل شوÇæÇÑ

 .åÏ شوې åÏپه نامه يا (äفغانستاÇ) Ï ښايسته لويه سيمه åپېړۍ كې يو íمه هجرæÇ æÇ هم ښيى چې په شپږمهÇÏ 

په تاÑيخنامه كې يو شمېر متفرقې ياæÏنې هم Ïسيفى æÏخت په (Çفغانستاä) æÇ ږÑ څېرمه سيمو كې Ïپښتنو 
 .íÏ غليÇÑ ØتباÑÇ په 
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 áپه كا Êلدين كرÇ الندې كولو په نيت ٦٤٨كله چې مشر ملك شمسÏ مستونګ Ï نه ÊÇكې له هر íهجر 
 íنه هم ټولوæتر څنګه ډېر پښتانه جنګى مېړ æÑنوÏ نه Ñغو æÇ ÑÇسفزÇ ¡ åÇفر ¡äكې له سيستا åÑپه ال ¡ìخوځير

æÇ كله چې تكناباÏ ته Ñسېږí¡ هلته يې په لښكر كې Ïيښتنى جنګى مېړæنو شمېر æÏمرÒ åياìÏ Ê چې ملك 
شمس Çلدين بېخى خاÕ قوماندÑæ äÇته ټاكى æÇ هغه Ï (Çفغانستاä) يو لوì مشر ملك تاÇ Ìلدين ìÏ چې 

  )٩٥همدلته په تكناباÏ كې له ملك مس Çلدين سرå ملګرì شو. (

كله چې چنګېزí شهزåÏÇ يسوÑ له تكناباÏ نه ÏسيستاÏ ä يرغل په نيت خوځيږì¡ هغه هم له Ïې سيمې نه ډېر 
 ¡íÏ چې په هغو كې پښتانه هم شامل íÑسې ښكاÇÏ يخنامې له متن نهÑتا Ï æÇ ìټولوÇÑ نهæجنګى مېړ ÊياÒ

 æÇ نوÇپښتنو مشر ¡íæړæځي ړ خوښۍ جشنونه جوÑæ څو æÇ ګرځىÇÑ غه يرغل نه بېرتهÏ له Ñځكه كله چې يسو
 .íډېر يې غټو æ íلويانو ته بېخى خاصه توجع كو 

 äفغاÇ ÑلماÇ ¡ مشر ìلو åيوÏ ìغه ځاÏÏ ¡ìېږÏسه هم په همدې نامه ياæÇ په سيمه كې چې تر íتېرÏ Ñكندها Ï
Ï æÇملك شمس Çلدين كرÏ Ê ضوææÇ تر منځ جګړې æÇ نوÑ تذكرÊÇ. چه تفصيل يې لږ æړÇندې ÇÑغى ¡ ÏÏې 

 .ìÏ پښتنو ټاټوبىÏ نهÇله ډېر پخو Ñچې كندها ¡íÏ ìæندÑښكا 

 æÏæحد æÇ اليتæ په Ñكندها Ï چې íÏ ې خبرې مؤيدÏÏ ¡ هم ÑثاÂ Ñيو شمېر نو ¡åæيخنامې عالÑسيفى پر تاÏ
 .íÏ ÏباÂ نه پښتانهÇكې له ډېر پخو 

 هجرí ) كندهاÏ Ñپښنو ټاټوبى بلل شوæ ì پكې ÇÑغلى چې ٨٩٧-٨٩٩په æÑضاÇ ÊلجناÊ كې (تأليف : 
) .íÏ هست äفغاناÇ نكيæسېدæÇ اليتæ غهÏÏ٩٦ ( íÏ äفغاناÇ نكىæسېدæÇ اليتæÏ ÑكندهاÏ) بيا ليكى چې

) (íكېږ áته بيو ÊÇهر äې ځايه مرياÏ له æÇ٩٧(  

 هجرÏ (íكندهاÑ په سيمه كې پښتانه ٨٧٢-٨٧٥عبدÇلرÞÇÒ سمر قندì هم په مطلع Çلسعدين كې (تآليف : 
 خپاåÑ ګڼى æÇ ليكى: 

(خبر ÇÑغى چې Ï قندهاÑ ملك سيفل Ç ìæÒ ملك محمد......يو بل سرå جګړې كوæÇ...í يو شمير Çفغاناä غلو په 
) (.íÏ ستيæÇÒ äې خلك په فغاÑسيند تر غاړې پوÏ سند Ï äÇ كېÇخوæپه شا Ñقندها Ï æÇ سمر ) ٩٨ګرمسېر

قندì يو بل ځاáÂÏ ì مظفر ÇæÏكدÑÇۍ æÏخت Ï پېښو په لړ كې ليكى چې شاå شجاæÑæ Úسته Ï كرماä له 
مهماتو نه Ï ګرمسېر Çفغانانو å متوجه شو æÇ (څرنګه چې Ï ګرمسير æاليت ډېر Âباæ Ï¡ پاÏشاå حكم æكړ چې 

بايد Çفغاناä منظمه ماليه Ñæ كړí¡ كه نه íæ نو هر كاá به ÑÒ مېړæنه يرغل پرې كوÇ .ìفغانانو Ï څه تخفيف 
) íكړ Ñæ ماليه áæبهه ډ ÌÇخر Ï áچې بايد هر كا åشوæ سې فيصلهÇÏ æÇ åنه منل شوæمګر ¡åكړæ ٩٩غوښتنه(  

په ÇÑتلونكي فصل كې به æګوæÑ چې په تذكرÇÉالبرÇæ ÑÇالشرÑ ¡ÑÇياÇ Öلمحبت æÇ خالصة ÇالنساÈ كې هم 
 .ìÏ ìپښتنو ټاټوبى ګڼل شو Ï نهÇله ډېر پخو Ñكندها 
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توÑÇيخ حافظ Ñحمت خانى هم ÇÏ خبرå تائيدæÇ íæ ليكى چې (ملك تاÇ Ìلدين ستر مېړÏ æÇ åبرã خاæند æ. كله 
چې خشى قومونه يعنى يوسفزì ګګياڼى æÇ تركاڼى Ï قندهاÑ په سيمو كې Ï ګاړې ¡ Ï نشكى¡ ډæÇ ßæ ډÇګ 

) (.ææ باتع æÇ الندې äهغه تر فرما Ï áټو áسېدæÇ غلي ) ١٠٠په سيمو كېÇÑ سې مطالب همÇÏ Ñيخ كې نوÑÇپه تو
 چې كندهاÑ له پخوÇنه Ï پښتنو ټاټوبى بولي. 

ځينو مؤÑخينو ÇÏفغانستاä په شمالى سيمو په تېرå بيا Ïبلخ په شاæخوÇ كې ¡ Ï ځينو پيښو Ïپياä په ضمن كې 
 .åÏ نه كړېæÏپښتنو ياÏ هم 

 هجرÇæ (íيى چې سلطاä محموÇÏ Ï يلك خاä له قوææÇ سرÏ å مقابلې ÏپاÏ åÑ ٤٢٧عبدÇلجباÑ عتبى (مرګ : 
نوæÑ تر څنګه Çفغانى جنګى مېړæنه هم ÇÑټوá كړìÏ . á ليكى:  

 äتګ خبر يې په طخيرستاÇÑÏ æÇ ....نه تېر شو (موÂ) äله جيحو åنو سرæمېړ åÑÒ Óله پنځو äيلك خاÇ )
(تخاÑستاä) كې سلطاä (محموÏ) ته Ñæ Ñæسېد. (هغه) سمدستى æلېږÏېد æÇ بلخ ته æالړ چې ìæÏÏ طمع له 

هغو نوÇحيو نه æشكوÏ æÇ í څوæ æÇ íÑښو الÑ پرې æتړá شى ¡ Ï æÇجګړې بندæبست يې æكړ Ï æÇترæÇ ß خلج 
 áمرخيا Ï فرسنګي كې Ñبلخ په څلوÏ æÇ كړ áټوÇÑ غزله طايفې نه يې ډېر لښكر Ï æÇ قومونو Ï فغانىÇ æÇ هند æÇ

) (æ åÏ١٠١په پله.....پيا(  

 æÑæ æÇسته Ñشيد Çلدين به جامع ÇلتوÑÇيخ كې ÇÏسي ليكلې )ÇÏ١٠٢ پېښه Çبن Çثير هم په كامل كې ثبت كړې (
 .åÏ 

سلطاä محموÏ له تخاÑساä نه (سمدستى äÇæÑ شو æÇ بلخ ته æالړ... Ï æÇ ترæÇ ß خلج æÇ هندÇ æÇ æفغانى قومونه 
) .Êæææ Ñæ جنګ ته æÇ (.áكړ áټو ÇÑ ÊياÒ نه يې ډيرæمېړ Òغو ÇÏ æÇ١٠٣(  

 áچې مغولى ٦٥٨جو ينى هم كله چې په كا íنه كوæÏفغانانو ياÇ هغو Ï هلته ¡íپېښه غږيږ åې په يوæمرÏ كې 
 جرنيالنو ¡ ظاهرðÇ ¡ له شاæخوÇ سيمو نه ÇÑټوá كړíÏ í. جوينى ليكي: 

 æÇ غىÇÑ ې تهæناڅا په مر åسر ææ åÏپيا æÇ æسپر ÑÒ له يو æÇ شو ìهغه ځرÏ چه نوينÇنه قر æÏæتالقانو له حد Ï....)
بيا يې په Òخمونو مالګه æÏ æړæله æÇ هر څوß چې په الÑæ Óغى æيې ÇæژæÇ.....å په هغه پسي قونثو نوين له سل 

åÑÒ خلكو سرÑæ ÇÑ åسېد æÇ عذÇبونه æÇ شكنجې يې پيل كړې æÇ غزنوí خلجيانو Ç æÇفغانيانو چې مخې ته يې 
ځينو ته به يې Ç ÑæÇچاæÇ æ ځينې به يې ) Ç١٠٤چولى ÇÏ ¡ææسې نا ÏæÏې پيل كړې چې ساìÑ يې چا نه æليدلى (

) (...áژæ شكنجو æÑ١٠٥په نو(  

كومې ياæÏنې چې تر Ïې ځايه æشوې ¡ ÇكثرÏ å سند Ïسيند Ï غربى پلو Ï پښتنو په باåÑ كې æې. خو په پخوÇنو 
ليكل شوÇ æسناæÏ كې له ډېر قديم نه Ïهغو پښتنو ياÏنې هم æې ìÏ چې Ï پښتونخوÇ په ÇمتدÏÇ له Çباسيند نه 

 .íÏ تهÇپر åې غاړÑپو 
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 پښتانه په سند كې : 

محمد قاسم فرشته Çæيى چې يخ حميد لوÏ äÇ íÏ غزنويانو Ï سلطنت له تأسيس نه پخوÇ ال په ملتاä كې Çæلى 
 Ï باندې äملتا æÇ äچې په لمغا áكړ ìپر ځا ìځا åÑپاÏ ېÏÏ يې په پوځى چوڼيو كې äفغاناÇ غو سيموÏÏ æÇ æ

 Ï ¡ íچې ¡ هر څنګه كيږ åæÇÏ سبكتګين پاليسى Ï ) ملهÇ يې له همدېÇæ نيسى. فرشتهæ يرغلونو مخه æÇ تېريو
) (. íÑژغوæ ä١٠٦شيخ حميد په سيمو باندې له يرغلونو ځا(  

يو بل معتبر æÇ پخوÇنى Çثر چې Ç Ïباسيند په غربى سيمو په تېرå بيا په ملتاÏ æÇ äهغه ځاì په شاæخوÇ سيمو 
 ¡ íچوÇ ڼاÑ په حاالتو يې يو څه æÇ íæنې كوæÏپتنو يا Ï له نيمايى كې æÇ پېړۍ په ìÏلسمې ميالÑڅو Ï كې

 هغه Ç Ïبن بطوطه سفرنامه åÏ. بطوطه Çæيى: 

(شاÇ åفغاÏ ä سند Ï ملتاä په æاليت كې ياغى شو Ï æÇهغه ښاÇ Ñمير يې چې بهزÏÇ نومېدÇææ åژå. څرنګه چې 
هغه [محمد åÇ تغلق] له Ç åÇفغاä سرÏ å جګړې ÏپاåÑ عسكرÏ æ تياÇ íÑمر æكړ æÇ څنګه چې (شاÇ åفغاä) ته 

معلومه åæ چې مقاæمت نه شى كولى نو خپلو ÇقوÇمو ته چې په لوړæ غرæنو كې æÇسېږÑæ ¡ íغى. سلطاÏ äې 
خبرې ډېر ÒياÊ په غوسه كړ Ç æÇمر يې æكړ چې Ïهغه په قلمرæ كې Ïې ټوÇ áفغاناæ äنيوÇ ÇÏ .ì áمر Ï قاضى 

 .æ ې ميشتÏته نژ Ñې ښاÑÒبلو æÇ (كمبې) كنبايې Ï åفغانانو سرÇ له áقاضى جال .æ مخالفت سبب Ï áجال
سلطاä چې Çفغانانو Ï قلع æ قمع فرماä صاÑÏ كړ¡ ملك مقبل ته يې هم يو ليك Çæتاæ. په ليك كې ملك مقبل 

å چې Ï جزÊÇÑ (ګجرÊÇ) æÇ نهر Çæله په سيمو كې Òæيرæ ¡ هدÇيت Ñæكړá شو چې قاضى جالÏ æÇ áهغه 
 .åكړ Ñæ ته يې ماته æعسكر äسلطا Ï æÇ åكړæ åعوÏ پاچاهى Ï áنيسى..قاضى جالæ بهانه åپه يو äفياÇطرÇ

æÏÏلت ÂباÇ Ïفغانانو هم بغاæ Êæكړ. سلطاä خپل نايب ¡ نظاÇ ãلدين ته Çمر æكړ چې Ï ملك مل æÏÏ æÇ ìæÒلت 
ÂباÏ نوÇ Ñفغاناæ äنيسى...خو خبرå بل ÒÇÑ شوÇ...åفغانانو په نظاÇ ãلدين Ï æÇهغه په مېړæنو حمله æكړå ¡ ډير يې 

Ñæنه ææژæÇ á خپله نظاÇ ãلدين يې æنيو. بيا ښاÑ ته ننوتل خزÇنې يې æنيولې Ï æÇملك مل ìæÒ يې Ï خپل 
ÇæكدÑÇ په حيث æټاكه...كله چې Ï كنبايې æÏ æÇلت ÂباÏ Ïپېښو خبر سلطاä ته Ñæ Ñæسېد¡.....خپل Ç ãæÒعظم 

 äسلطا...åكړæ لښكر ماته áقاضى جالÏ [خو] .åلېږæ جنګ ته åنو سرæجنګى مېړ åÑÒ Ñملك بايزيد يې له څلو
 åنو سرæله يو شمېر مېړæÇ ìكړ æ نهæÑټينګا áسېد. قاضى جالÑæ Ñæ åخپله له لښكر سر [تغلق åمحمد شا]

æتښتيد....[æÇ] په æÏلت ÂباÏ كى Ïملك مل ìæÒ ناصر Çلدين سرå يو ځاì شو. سلېاä پخپله له لشكر سرå پسې 
) .åړæيو åيقير كالته بناæÏÏ...áقاضى جال æÇ ìæÒ ملك ملÏ .åكړæ غى...[ياغيانو] ماتهÑæ١٠٧(  

 ìيقير په كال هم غږيږæÏÏ معرفي په لړكې Ï بېلو بېلو برخوÏ ÑښاÏ ته ځى. هلته ÏباÂ لتæÏ ستهæÑæ بن بطوطهÇ
æÇ بيا Ï ملك مل æÇ ìæÒ Ï قاضى جالá ياæÏنه كوÏ æÇ íيوå حكايت په ضمن كې خپله Ïملك مل æÇ يوå بل 

پښتانه ¡ چې æÏÏيقير په كال كې Ñæسرå بندæ ì¡ نومونه Çخلى æÇ ليكى چې (ملك خطاÇ Èفغانى ماته 
 .ãæ íبند ìيږÏكوهى به نامه ياÏ æمږÏ په كوهى كې چې [يقيرæÏ يعنى] غې كالÏÏ ختىæ كړ چې يوæ حكايت

 æÇÑ له كوهى نه [äكې سلطا ìپه پا ] .كوله åسرÑæ لهÏما به مجا æÇ íÑمې خوæ تلې چېÇÑ ìپه به مږ åيل هرæ åÏ
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Çيستم ÏÏ æÇې خبرې Ïليل æÇÏ چې ملك مل [Çفغاä] Òما خوÇته يوهكوهى كې بندÏæ æ ìهغه ګوتې æÇ سترګې 
  )١٠٨مږæ æخوړې æÇ مړ شو. (

Ï (ã سلطاä محمد تغلق Ï پېښو Ïبياä په ضمن ١٣٥٧ضياÇÁلدين برنى هم په تاÑيخ فيرÒæ شاهى كې (تأليف : 
 æÇ ١٨٣-١٨٢كې Ï ملتاæÏ ¡ äلت ÂباæÇ Ï ګجرÏ ÊÇپښتنو ياæÏنې كړې ÇÏ .íÏ ياæÏنې Ï تاÑيخ فېرÇ Òæهى په 

 .íÏ غلىÇÑ مخونو كې æÑځينو نو 

 Ñحضو Ï پښتنوÏ پرتو سيمو كې ÏÇمتدÇ په ÇپښتونخوÏ æÇ Çچې خپله په پښتونخو ßÑÇمد æÇ ÏسناÇ هغه ææÇÏ
 æÏسناÇ æچې به ليكل شو ìÏ Ñæخيستې . باÇæÇÑ ¡ðيا قسما ðلته ¡ كالÏ موږ æÇ نې پكې شوېæÏسكونت يا æÇ
كې به پدې æÇږåÏ موåÏ كې Ïپښتنو به باåÑ كې نوÑې ياæÏنې هم شوې íæ. خو موږ ته به متونو كې Ïيو څه كر 

 ÑياÏ هغه Ñندې كړې : (څه چې تياÇړæنو لوستونكو ته موÇګر æÇ ېæ غلېÇÑ مخې ته Çبه ضمن كې فقط همد æړÇæ
 .( 

خو بايد ææيل شى چې به پښتونخوÇ كې Ïپښتنو Ïسكونت تر څنګه يوå بله خبرå هم ÇÏسې يوå بحث ته 
ضرÊæÑæ لرí چې په Òړæ متونو بنا شوې æÇ íæ هغه له يوې سيمې نه بلې ته Ïپښتنو ÏپخوÇنو مهاجرتونو 

 .ìÏ كې åÑبل فصل په همدې باÇÏ ې ليكنېÏÏ موږÒ æÇ åÏ مسأله 

 
 Ï څلوãÑ فصل ياÇÏ Ïشتونه: 

١ (  æÇ íÏ ìحكومتونه جوړ كړ åړÇæ æÇ ìهلته يې لو æÇ ېدليÏته هم لېږ äستاæنه هندÇلبته پښتانه له ډېر پخوÇ
په ÇيرäÇ كې يې هم يو څه موÇæ åÏكدíÑÇ كړې åÏ. خو څرنګه چې موږ Ïلته هغه ياæÏنې Ç ÇÑخلو چې خپله 

Ïپشتنو په ملك æÇله هغه سرå څنګ په څنګ æÇ نښتو سيمو كې Ïپشتنو په باåÑ كې شوې íÏ¡ نوله Ïې Çمله 
 .æتېرېږ Ñæ ندې نهÇړæ ته äÇيرÇ يا äستاæهند 

Ï سوá له نامه æÇ موقعيت نه ÇÏسې Çټكل كېدلى شى چې ÇÏ به æÇ ÇÏسني شم Ïسيمې يوÂ åباíæ íÏ. شمل  ) ٢
Ïپشكتيا يوæÇ åږåÏ åÑÏ åÏ چې Ï څټې كنډæÇ æ ملكى تر منځ پرته æÇ æÇ åÏسېدæنكي يې ځدÇÑڼ íÏ. كوã سيند 

 .íيږÏشمل په نامه ياÏ هغه هم ìæ تير åÑÏ íچې پد 

  .٣٧٢حدÇÏæلعالم من ÇلمشرÇ Þلى ÇلمغرÈ ¡ مخ  ) ٣

٥ ( ßيخ ¡ ټوÑÇلتوÇ هللا ¡ جامعÇ لدين¡ فضلÇ شيدÑمخ ٢ .٩¡ مخ٤¡ جز٢ ¡ åيخ ګزيدÑهللا تاÇ حمد Ï بن ٣٩٤Ç ¡ 
 ßثير¡ كامل ¡ ټوÇ٣٠٨¡ مخ ١٦.  

٦ (  ßثير ¡ كامل¡ ټوÇ بنÇ٢٩ ¡ مخ ١٦.  
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  .٣٠٨بلخى ¡ عنصرÏ ¡ ìېوäÇ ¡ مخ  ) ٧

طوسى¡ Çسدì چې ÇÏبيت يې Ï كهبر Ï كلمې په باåÑ كې Ï شاهد به توګه Ç ÇÑخيستى Çæ ¡ìÏيى چې كهبر  ) ٨
¡ برهاä قاطع هم كهبر Ï هند يو æاليت بولى . برهاä ١٦١په هندæستاä كې Ïيوæ åاليت نوìÏ ã. لغت فرÓ ¡ مخ 

 ß١٧٤٥¡ مخ ٢قاطع ¡ټو.  

  .٤١٨سلماä ¡ مسعوÏ سعد ¡ ÏېوäÇ ¡ مخ  ) ٩

  .١٧٥همدÇ Çثر¡ مخ  ) ١٠

  .٢همدÇ Çثر¡ Ïيباچه¡ مخ  ) ١١

١٢ (  .åÏ åماليي سهوÇ ناسخ ãكو ÇÏ ðخو يقينا .åÏ ېæ ليكل äغناæÇ كلمه په كامل كې ÇÏ 

١٣ (  ßثير¡ كامل¡ ټوÇ بنÇ١٧٩ مخ ١٨.  

Ï كړماåÑÏ ä چې له شماá ختيځ نه ÏجنوÈ لويديځ په لوæÇ ÑږåÏ پرته åÏ¡ تخمين نهه كرæÇ åæږÇæÏلى  ) ١٤
لرí.په شماá كې په سپين غرå لګېږí. كوã سيند چې له Ïې ÑÏې نه ìÒæÇÑ له هغه سيند سرå يو ځاì كېږì چې 

 Ñæكرمې په سيند Ï لرې åæې كرÑÏ له كليو نه (åÏ پښه åځاځيو يوÏÇÏ) خېل ìÒæÇÏ بيا æÇ íÒæÇÑ ې نهÑÏ äÇيرÒ له
  ).٨٢ګډيږÑæÇÑ) .íټى ¡ Ç ÏفغانستاæÇ ä بلوچستاÏ äيوې برخې په باåÑ كې ياÇÏ Ïشتونه ¡ مخ 

١٥ (  ßثير¡ كامل ¡ ټوÇ بنÇ٢١٦¡ مخ ٢٠.  

  .٨٧فرشته¡ محمد قاسم ¡ تاÑيخ فرشته ¡ مخ  ) ١٦

  .٨٦همدÇ Çثر¡ مخ  ) ١٧

١٨ (  Èنه مخ په جنو åله سپين غر åÑÏ ÇÏ .åÏ شوې åÏپه نامه يا äÇيرÒÏ چې åÏ åÑÏ هغه äپه ډېر غالب ګوما ÇÏ
لويديځ ÇمتدÏÇ لرæÇ æÇ íږÇæÏلى يې پنځه كرìÏ åæ. يو كوچنى سيند چې له سپين غرå نه ÇÑكوÒېږí پكې تېر 
 ä¿¿Ç خو يو څه .íÏ íÑنكى توæسېدæÇ ېÑÏ ېÏÏ .ìÏ ìشو ìيوځا åله سيند سر äكړما Ï كې ìپه پا æÇ ìشو

  ).٢٨كاÑ هم پكې شته .( ÑæÇÑټى¡ همدæ ÇړÇندې ياÏ شوÇ ìثر¡ مخ 

  ١٠٥فرشته ¡ تاÑيخ فرشته¡ مخ  ) ١٩

٢٠ (  .ìÏ ìپه بڼه ليكل شو ÔكرماÏ æÇ ìشو Ïپه بابرنامه كې هم بيا بيا يا ìځا ÇÏ 

٢١ ( ßبن بطوطه ¡ سفرنامه ¡ ټوÇ٤٤٧-٤٤٦¡ مخ ١.   
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 پوÑې æÇ ٤١ نه تر مخ ٣٤كوã مطالب چې ما Ïلته Ç ÇÑخيستى هغه Ï ظفرنامې په æÏهم ټوß كې له مخ  ) ٢٢
  پوÑې ÇÑغلي íÏ. ١٣٧ نه تر Ï١٣٤همدې ټوß له مخ 

٢٣ (  .åنه لګيدæ ßقبيلې څر æÇ ãهيځ قوÏ پښتنو Ï ماته پدې نامه 

په ظفرنامه كې ÇÏنوÑÇ ãياÈ ليكى شوæÇ ì مطلب يې يقيناð همدÇ نننۍ Ï ځاځيو ÑÇيوåÏ åÑÏ È چې  ) ٢٤
 :ìسې يې معرفى كوÇÏ æÇ ليكى ÈيرياÇ ټي يې همÑæÇÑ 

 åÑÏ åمثمر åخو ډېر åÏ ځمكه يې كمه åÑÇæÇ .åÏ åÏږæÇ åæشل كرæÇ پرته ðجنوبا æÇ ðته شماال Èړ غرÇپېو åÑÏ ÈياÑÇÏ
  ).æÇ .åÏ٨١سېدæنكى يې ځاځى ÑæÇÑ ) .ìÏټى ¡ همدæ ÇړÇندې ياÏ شوÇ ìثر ¡ مخ 

٢٥ (  åÑÏ ÇÏ .åÏ åÏږæÇ åæكر åæÇ ¡ æÇ پرته ðجنوبا æÇ ðچې شماال åÏ åÑÏ لويه åته يو Þړ شرÇپېو Ï äÇÒيا شنو äÇÒ شلو
 ìيو ځا åړ له سيند سرÇپېوÏ æÇ íÒæÇÑ نهÑæ يو كوچنى سيند هم .íكېږ ìيو ځا åسر åكې له سپين غر áپه شما

كېږæÇ .íسيدæنكى يې توíÏ íÑ¡ هو يو څه Ç æÇنكاæÇ Ñ هغه جټاä هم پكې æÇسيږí چې Çصلى قبېله يې په 
  )٨١پنجاÈ كې پرته ÑæÇÑ ). åÏټى ¡ همدæ ÇړÇندې ياÏ شوÇ ìثر ¡ مخ 

٢٦ (  .ìÏ ننى بنو Çهمد ìچې په ظفرنامه كې بانو ليكل شو ìځا ÇÏ 

 ميالíÏ كې ليكل شوې Ï ¡åÏ ( تغر ) په نامه يو Ï١٠٤٠ بيرæنى په يوÑ åساله¡ ÇلجوÇهر ¡ كې چې په تخمين  ) ٢٧
ځاì ياÏ شوæÇ ì موقعيت يې Ï پښتنو به سيمه كې ښوìÏ ìæ áÏ. بېرæنى ليكى چې يو ډáæ سرÇÏ ÑÒ åفغانانو 

  ) .٢٣٣په تغر كې پيدÇ كېږì . (بيرæنى ¡ ÇلجوÇهر ¡ مخ 

 Ï ناسخ ãهر كوÇلجوÇÏ ښايى .íæ نغر سيمه Ï بابر نامې æÇ ظفرنامې Ï نى (تغر) همدغهæبير Ï شى چې ìكېد
نغر Ï كلمې æÇلې برخې ته ¡ سهوÏ ¡ ðÇيوå ټكى پر ځاåæÏ ì ټكى Çيښى æÇ íæ له نغر نه يې تغر جوړ كړíæ ì. كه 

 .íæ ãړ نوæÒ åÑنو نغر به پو ¡ íæ سېÇÏ åخبر 

ÇÏ كلمه به ظفرنامه كې پنياä ليكل شوې Çصل يې يقيناð پؤياìÏ ä. پړياÏ ä حمكنو يوå پښه æÇ ÑÇ æÇ åÏسه  ) ٢٨
 æÇ (Ñ) ì(ړ) پز ځا Ï سى كې (ړ) نشته نو مؤلفÑڅرنګه چې به فا .íÏ تهÇكې پر Çخوæهمدې سيمې په شاÏ هم

 .ì(نړ) په شكل ليكل كيږ Ï (ڼ) سه هم كلهæÇ كې تر Ñپه پېښو .ìÏ ليكلى (ä) 

٢٩ (  åÏ ېæ نى ليكلÇپه بابر نامه كې كر æÇ خو په ظفرنامه كې كالنى .åÏ كر الڼي äكلمه په بېخى غالب ګوما ÇÏ
 (á) æÇ (Ñ) ځكه نو په æÇ بابر نامى په ژبه كې Ï نه æÇ ظفرنامى په ژبه كې تهÏ چې (ڼ) نه ìÏÇÏ ليلÏ ې خبرېÏÏ æÇ

 .íÏ íشو áÏښو íÏ نهæې غږÏچې (ڼ) ته ډير نږ 

  .٨معظم شاå ¡ توÑÇيخ حافظ Ñحمت خانى ¡ مخ  ) ٣٠
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Ï تاÑيخ ګرÏېزì محشى ¡ عبدÇلحى حبيبى¡ ÇÏ ځاÏ ì چاÑ كاæÇ æÑسنى هوپياä بولى . تاÑيخ ګرÏېزí¡ مخ  ) ٣١
٤٣٨.  

  .٤٣٨ګرÏېزí ¡ عبدÇلحى بن ۍحاß ¡ تاÑيخ ګرÏېزì ¡ مخ  ) ٣٢

  .٥معظم شاå ¡ توÑÇيخ حافظ Ñحمت خانى ¡ مخ  ) ٣٣

  .٣٥همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٣٤

  .٤٢همدÇ Çثر¡ مخ  ) ٣٥

  .٧٦ډäÑæ ¡ برناÇÏ ¡ÏÑفغانانو تاÑيخ ¡ ياÇÏÏشتونه ¡ مخ  ) ٣٦

  .٩١نسوì ¡ شهاÇ Èلدين محمد ¡ سيرÊ جالÇ áلدين منكبرنى ¡ مخ  ) ٣٧

  .٢٣سمر قندì ¡ عبدÇلرÞÇÒ¡ مطيع Çلسعدين ¡ مخ  ) ٣٨

  .٢٥٦بيهقى ¡ خوÇجه ÇبوÇلفضل ¡ تاÑيخ بيهقى ¡ مخ  ) ٣٩

  .٢٦٠همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٤٠

  ٢٧١همدÇ ¡ Çثر¡ مخ  ) ٤١

  .٤٢٥همدÇ Çثر¡ مخ  ) ٤٢

   .٤٩٩همدÇ Çثر ¡ مخ ) ٤٣

  .٣١٦-٣١٥فخر مدبر ¡ مباÑكشاÇ ÈÇÏÂ ¡ åلحرÈ ¡ مخ  ) ٤٤

٤٥ (  ßفغانى ¡ ټوÇ äهللا ¡ مخزÇ نعمت ¡ ìæ١١٩-١١٦¡ مخونه ١هر  

   .٧٩ډÇ Ï ¡ äÑæفغانانو تاÑيخ ¡ياÇÏشتونه ¡ مخ  ) ٤٦

  .٧٣بكرäÇ¡ محمد ¡ جهاä نامه ¡ مخ  ) ٤٧

  .١٣٠ګانكوفسكى ¡ Ï پاكستاä خلك ¡ مخ  ) ٤٨

٤٩ (  ßبن بطوطه ¡ سفرنامه¡ ټوÇ٤٤٦ ¡ مخ ١.  
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 همدÇ Çثر ¡ همدÇ ټوß ¡ همدÇ مخ.  ) ٥٠

  .٥معظم åÇ ¡ توÑÇيخ حافظ Ñحمت خانى ¡ مخ  ) ٥٢همدÇ Çثر ¡ همدÇ ټوß ¡ همدÇ مخ.  ) ٥١

  .٧همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٥٣

  .٩-٨همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٥٤

  .٣٦همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٥٥

  .٣٧٩حدÇ Ïæلعالم ¡ مخ  ) ٥٦

 همدÇ همدÇ مخ.  ) ٥٧

   .٣٦٥همدÇ Çثر¡ مخ  ) ٥٨

  .٣٣عتبى ¡ تاÑيخ يمينى ¡ مخ  ) ٥٩

٦٠ (  ßثير ¡ كامل ¡ ټوÇ بنÇ١٠٢ ¡ مخ ١٥.  

  .Ñ١٦شيد Çلدين ¡ فضل Çهللا ¡ جامع ÇلتوÑÇيخ ¡ مخ  ) ٦١

  .٩٢ ¡ مخ ٤ ) مير خوÇند¡ æÑضة Çلصفا ¡ ټوß ٦٣. ٤٣فرشته ¡ محمد قاسم ¡ تاÑيخ فرشته مخ  ) ٦٢

٦٤ ( ßيخ ¡ ټوÑهند تا Ï ¡ نىæ١٩٩ ¡ مخ ١بير.  

  .٢٠٨همدÇ Çثر ¡ همدÇ ټوß ¡ مخ  ) ٦٥

په پخوÇنو ÂثاæÑ كې Ï (Ïهك) كلمه Ïيوå ځاÏ ìنامه به حيث بيا بيا ÇÑغلې ÇÏ æÇ åÏسې ښكاíÑ جې پدې  ) ٦٥
 æÇ عصر ځينې مؤلفين Ï غزنويانو Ï چې ìځا ãخو كو .íÏ ìشو Ïهك به نامه ياÏÏ كې بېل بېل ځايونه æÑثاÂ
شاعرäÇ لكه عبدÇلحى ګرÏېزæÇ ì مسعوÏ سعد سلماÏÏ äهك په نامه ياÏ ìæÏهغه موقعيت غزنى ته نژÏې 

ښكاÏ ÓæÇ .íÑ غزنى ÑÒ æÇملې تر منځ يو ځاÏÏ ìهك په نامه ياÏېږì خو سړì په كامل يقين نه شى æيلى چې 
 .ìæ هكÏ سعد Ïمسعو æÇ íېزÏګر Ï به هغه ÇÏ 

 åپه عقيد ¡ äتوغا ìليدæ كىÒ ¡ محشى æÇ ناشر Ï لصيدنېÇÏ يى هغهÇæ هكÏ نىæته چې بېر ìځا ãخو كو
 .åÏ ې په سر پرتهÑلويې الÏ خيبر Ï اليت په نهايى شرقى برخه كېæÏ ÑننګرهاÏ چې åÏ نننۍ ډكه äفغانستاÇÏ 
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  .٢٤بيرæنى ¡ صيدنه¡ Çنګريزì ترجمه ¡ مخ  ) ٦٧

Ï صيدنې Çنګريزì مترجم ÇÏ كلمه (Çفغانستاä) ليكلې åÏ خو په Çكثرæ عربى نسخو كې (جباÇ áالفغانيه)  ) ٦٨
 .íÑستى ښكاæÑæ Çصحيح شكل يې هم همد æÇ åÏ غلېÇÑ 

  .١٧٣بيرæنى ¡ صيدنه Çنګريزì ترجمه ¡مخ  ) ٦٩

  .٩٢بيرæنى ¡ ÇلجوÇهر ¡ مخ  ) ٧٠

٧١ (  Ï لدهرÇنخبةÏ æÇ له ليكنو æÑنو æÇ نىæلبيرÇ Ï خو åÏ الفاعنيه ليكل شوېÇ áكلمه جبا ÇÏ پدې نسخه كې
 .åÏ الفغانيهÇ áصل يې جباÇ چې ìنومونو نه څرګنديږ ææ æÏيا æÑكې له نو ÊÑپه عين عبا æÇ بحث له قرينې 

  .Ï٢٠ مشقى ¡ نخبةÇلدهر ¡ مخ  ) ٧٢

٧٣ (  .Ñمقدمه ¡ مخ څلو ¡ äÇيوÏ ¡ نىæÑ 

  .١همدÇ Çثر ¡ مخ ) ٧٤

  .٣٠بېرæنى ¡ صفت ÇلمعموåÑ¡ مخ  ) ٧٥

٧٦ (  ßيخ ¡ټوÑهند تاÏ ¡ نىæ٢٠٦ ¡ مخ ١بېر.  

٧٧ (  ßثر ¡ ټوÇ Ç٢٥٩ ¡ مخ ١همد.  

٧٨ (  ßثر ¡ ټوÇ Ç٣١٧ ¡ مخ ١همد.  

٧٩ (  ßتر جمه ¡ ټو ìنګريزÇ ټىÑæÇÑÏ ¡ ìناصر Êلدين ¡ طبقاÇ Ì٧٦ مخ ١منها.  

  .٤١٠فرشته ¡ تاÑيخ فرشته ¡ مخ  ) ٨٠

  .٣١٦-٣١٥فخر مدبر ¡ مباÑكشاÇ ÈÇÏÂ ¡ åلحرÈ ¡ مخ  ) ٨١

  .٨٠فرشته ¡ تاÑيخ فرشته ¡ مخ  ) ٨٢

  .٣٠معظم شاå ¡ توÑÇيخ حافظ Ñحمت خانى ¡ مخ  ) ٨٣

  .٣٣همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٨٤
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  .٥٦همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٨٥

  پوÑې ÇÑغلى ìÏ. ٥٤٤ نه تر مخ ÇÏ ÇÏ٥٣٨ستاÏ ä شاهنامې له مخ  ) ٨٦

  .٥٣٨فرæÏسى ¡ شاهنامه ¡ مخ  ) ٨٧

   .٢٥٠هرìæ ¡ سيفى ¡تاÑيخنامه ¡ مخ  ) ٨٨

٨٩ (  ..íæ íÑسو äبه په غالب ګوما ãنو ÇÏ 

  .٢١٠هرìæ ¡ سيفى ¡ تاÑيخنامه ¡ مخ  ) ٩٠

  .٢٢٤همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٩١

ÇÏ كلمه چې په تاÑيخنامه كې (ترì) ليكل شوې åÏ¡په Çصل كې ¡ په بېخى غالب ګوماä (ترين ) åÏ ځكه  ) ٩٢
كومه سيمه چې پدې ځاì كې سيفى پرې غږيږí ¡ هغه له ډير بخوÇنه Ï ترينو ټاټوبى ìÏ. لكه څنګه چې موږ 

ÏÏې ليكنى ÑÏÏې يم فصل به پاì كې په (ضرìÑæ ياæÏنه) كې æÇ همدغه ÒÇÑ په شپږã فصل كې خبرì پرې 
 . ìÏ غلىÇÑ كې æÑثاÂ سالمىÇ به Çله نامه نه پخو ãبل هر قوÏ پښتنو Ï ãنو ãقو Ï ترينو Ï ¡íÏ íكړ 

  .٢٧١هرìæ ¡ سيفى ¡ مخ  ) ٩٣

  .٣٠٢همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٩٤

  .٢٠٠همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٩٥

٩٦ (  ßټو ¡ ÊلجناÇ ÊضاæÑ ¡ مچىÒ ìÑÇ٣٤١ ¡ مخ ١چاسفز.  

  .١١٢همدÇ Çثر ¡ مخ  ) ٩٧

  .٣٥٦سمر قندì ¡ عبدÇلرÞÇÒ ¡ مطلع Çلسعد ين ¡ æÏهم ټوß لومړì جزÁ ¡ مخ  ) ٩٨

  .٢٤١همدÇ Çثر ¡ Ïكابل ÇÏنجمن فلمى نسخه ¡ مخ  ) ٩٩

  .٢٦معظم شاå ¡ توÑÇيخ حافظ Ñحمت خانى ¡ مخ  ) ١٠٠

  .٢٨٥عتبى ¡ تاÑيخ يمينى ¡ Ï جرفاÏقانى ترجمه ¡ مخ  ) ١٠١

١٠٢ (  ßثير ¡ كامل ¡ ټوÇ بنÇ٣٠١ مخ ١٥.  
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  .١٥٢-Ñ١٥١شيد Çلدين ¡ فضل Çهللا ¡ جامع ÇلتوÑÇيخ مخ  ) ١٠٣

١٠٤ (  .ìæ ښايى چې پښتو ترجمه يې بيخى صحيح نه æÇ æ نه Õما سرښه خالÒ توÇÑپدې عبا 

  .١٣٢جو ينى ¡ عالÇÁلدين ¡ تاÑيخ جهانكشاì ¡مخ  ) ١٠٥

١٠٦ ( ¡ßترجمه ¡ ټو ìنګريزÇ برګز Ï ¡ يخفرشتهÑ٦ ¡مخ ١فرشته ¡ تا.  

١٠٧ ( ßبن ¡ بطوطته ¡ ټوÇ٥٧٨-٥٧٥¡ مخونه ١.  

  .٦٣٣همدÇ Çثر همدÇ ټوß ¡ مخ  ) ١٠٨
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 ) له موÑګنستيرنه تر ÇېلفنباينهEtymologyپښتو ÑóÇپوهه(

Ï Ï ¡ìÏ ÇÏې لپاåÑ چې Ï نوې پښتو ژبپوهنې مينه Ï Ï áÇæغې ÒÑÇښتمنې  
 ) íبيايې له لومړæÇ ستونزمنې سكالو æÇ1927)غځېدلي æÇ åيم كرæÏ چاپه تر (á2003 كا Ï ¡چاپه (

 áæپه الندې ډ åسريزې ژباړ Ï ېلفنباينÇ ښاغلي Ï ¡خليÇæ åهومر Ìياكلن بشپړتيايي بهير يو لنډجاæÇشپږ
 :} íندې كېږÇړæ 

) äګنستيرÑګ موÑچې ګيوÇهمدGeorg Morgenstierne ييپانګه(1927) پرæ åپوهيزÑóÇ پښتو .ÒAn 
Etymological Vocabulary of Pashto يم چاپæÏ Êبير æ ÊÑÇ سېÇÏ åيوÏ سم له سمونې يې ¡åكړ åخپر(

لپاÏ åÑتوكو پر ÇÑټولونه الÓ پوÑې كړ چې æييونه يې هم ښه ډېر æÇ íæهم پر Çېتېمولوجيكي كنډå پوåÑ برÇبر. 
ìÏ له يوæÇ åږæÇ åÏ كاÑندå ژæند سرæ Ï åسمهالو ÑóÇياني ژبو Ï څېړنو Ï پالÏ æÇ Ñ پښتو Ï يوå مخكښ 

 ìتالææ له توغه Ñغه ستركاÏ Ï چې ææ پوهاند (áÇيډÇ)مانيÑÇ ېنى بې پرتلېÒÇپه توګه يو (يتۍÑتوÇ)áÇكوÇæ
 Ï خو مټې ¡áغونډ كړ ÇÑ سرچينې څخه توكي æÇ خځÇ كلونه يې له هر ÊياÒ ېرشوÏ كلونو په 1960شي. تر 

 Ï په بڼه يې چاپ ته Èكتا åيو Ï æÇ ډنېæÇ Ï خپلو توكو Ï ¡ææ åمخ پر ځوړ Ñند يې نوæستيو كې چې ژæÑæ
تياæÑنې په تكل كې شو. هغه مهاÑæ áته پته æلګېدå¡ چې ÇÑ مخته كړì كاÑ يې په يوÒÇې ځاä تر æسې ډېر 

æÇچت ìÏ¡ نو چاÑ ناچاÏ Ñ يوå همكاÑ په لټه كې شو.  
 åÑځې پر پښتو پوهه پوÑæ هغه شپې åÏ æÇنه موند æ ìæÇÑڅخه پرته بل غو íله نييل مكنز äګنستيرÑمو

السبرì موندلى Ï æÇ ææ څېړنو په برخه كې يې څه ناڅه له ÇستاÏ سرå سيالي كوالì شوå. هغه åæ چې æÇ Ïيايمو 
كلونو په لومړيو كې يې ÑæسرÏ å همكاÑۍ æÇږÑæ åكړå¡ هغه هم Òياترå په ليك ليكاني ډáæ¡ لومړæÇ Ï ìسلو= 

 كاÏ á ختيزې فېاللوجۍ Ï 1975لندæÑæÇÑ æÇ äسته æÇ Ïسلو= ګويتينګن تر منځ چې مكنزÏ íغلته پر 
پرæفېسوÑ په توګه æټاكل شو. خو پرمختګ ډېر ææ æÑæ¡ سترå برì يې Ï موÑګنستيرÏ ä السكښليو پښتو 

 Ï ښتونوÏګونو ياÑÒ ګونوÑÒ Ï څيرلو íې چې يې پر كاغذÏ بې له ºææ äæډæÇ لفباييÇ ټوليز لړ Ï ييونوæ
 ÇÑټولولو لپاåÑ كومه هڅه æشي. 

په كاÑ خو åæÇÏ چې Ï يوې ÇÏسې پرæژې ÏهمكاÑۍ لپاÏ åÑمكنزí سر پوåÑ خالÕ كړ شوìÇæ ì¡ ځكه له 
æسمهالوÑóÇياني ژبو سرå يې لېوÇتيامخ پر غړندېدæÇ åæ æ له منځنيو هغو¡ په تېرå پهلوæÇ í خوÒÑÇمي سرå مخ 
پر ډېرېدæ. په Ïې لړ كې يې ÇÏسې نګېرله چې كېدìÇ شي¡ له پښتو سرå يې æÑæ ÇÏستنۍ بوختيا æÇ íæ بيا يې 

Ç Ïېتېمولوجۍ غوندې له يوې ÇÏسې سكالو سرå چې Ïشننې په برخه كې يې Ï بې كچې توندې تېزې 
 .æÇشننې په تړ Ï مي متنونوÒÑÇټولو خو Ï كچه ¡ لكه په يو ځايي توګه åپه هماغومر ºææ áÇښكالوې(بحث) لېو 

كاÏ á موÑګنستيرä تر مړينې æÑæسته پر ټپه ÑÏæېد. له هغې ÇÑهيسې يې مكنزí پرمخوړنه په Ïې 1978كاÑ پر 
كاá يې تر هغه æÑæسته چې Ïماينس پوهنتوä غوښتنه 1987پوÑې تړله چې يو æړندå همكاÇÑ Ñ پيدÇ كاندې. پر 

 Deutsche ټيك Ç ÏلماÏ ä څېړنيزې ټولنې(æ1988منله¡نو ما Ñæته ټټر æټپاåæ. نوì كاÑ هم پر 
Forschungsgemeinschaft خو ¡íæ ته بسÑæ كاله به åæÏ چې ææÇÏ ټكلÇ .پيل شو åنت سرÇمرستې له ګر Ï (
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كاá پرæژå يوځل بيا پر ټپه ÑÏæېدå¡ سرå له Ïې 1990له بدå مرغه Ïغه Çټكل خوÇÑ لنډ æخوÊ¡ په Ïې ډáæ پر 
 åÑكاپي تيا (ين ته چمتوæلر)åيو Ñكا ìنيمايي شو íÏنژ Çله خو íمكنز Ï .åæ ې شوېÏنژ Ñæ ته æچې بشپړېد

  .åæ تلېæÇÑ åبېلګه له كمپيوټر åÏښو Ñياني ژبو په لړ كې يې الÑóÇ Ï æÇ شوې
كاÏ á مكنزí له ناببرå مرګ æÑæÇÑسته æليدá شوá چې په ÇÑپرې Çېښي كاÑ كې يې يو لړ ماتې ګوډې 2001پر 

) يې جوتې Çغېزې څرګندېدې An EtymologicalVocabulary of Pashtoپاتې ÇÏ ¡íÏسې چې پر(åÑóÇ بڼه)(
æÇ ما æ پتېيله چې نوې كاÑæ Ñباندې æكړæÇ ã هغه ÇÏچې Ï مكنزí ټوá كړì كاÑ بايد له سرÏ å نوí كمپيوټر له 

)ÑÇÒæÇ ãسمهاليز نرæup-to-date software Ï ìځا ìيې ځا ÒÇÑÇشي. همد Òبيا كمپو å(فونت) سر áæليكډ æÇ(
نابشپړæ برخو بشپړæنه æÇ بيا Ï نومليك(Çېندېكس) Ç æÇخځليك برÇبرæنه ÇæÑÏخله. په Ïې æÑæستي پړæÇ كې 

 Ï مكنزí له خوÇ ځينې كښلي سرليكنيزې Nicholas Sims-WilliamsنېكوالÓ سېمس æيليمز
) بشپړې كړې æÇ پرÏې سربېرå يې Ï ګرÏې السكښنې بيالوستنه Ï æÇ ډېرeditorial functions æچاÑې(

 ÒÑÇtypographyښتناكو كرæنو پرځايكړÑæ æÇ åسرÑæ åسرÏ å پايليزې لرæين(كمرå) چمتو كاپۍ Ïچاپ æÇ æÇډ(
and layout)æسكېر Ñفېسوæپر äډ پوهنتوÑæÑها Ï .خېستهÇæ åپرغاړ åÒپا (P.O. Skjaervo åÑهم په پو (

  .áæÑلو æ ÇÑ نه يېæنديزÇړæ يهæښايسته ډېر مرستند æÇ لوستلهæ نهÇډÇ السكښنې Ï ېينهÑلو
 A) سرå يې ښه ترæÑ Çښانه توپير شوÏ¡íæ ì ګرæÏ ګډæ هاندæهڅو پايله مېEVPما ÏÏې لپاåÑ چې له ÑóÇ نامه(

New Etymological Vocabulary of Pashto( NEVP  (
 æÇ (سبك)لېلې Ï هم æÇ منځپانګې Ï هم Ñكا äګنستيرÑمو Ï åبرخوكې تر ډېر æپه بنسټيز åÑهرګو ºنوموله æ

æړÇندېينې له پلوå پر خپل Çكر پاتې ìÏ. په Ïې لړ كې ډېر سوچ æړ توكي هم ÇÑځي چې موÑګنستيرä يې مخې ته 
له خپله ÇندæÏ åې غبرګې نښې¡ ستوÑګي(*) æÇ پوښتنښې(¿) Çېښې æې. هغه توكو چې په موÑ ګنستيرä يې 

) æÇ يا له Mackenzie ¡E (Elfenbbein æÇ SW (Sims-Williams (ÇMKړå نه ÑÏلوåÏ¡ له) 
)æسكېرSkjaero نه برېښېدې¡ په íÑæقرينې له مخې با Ï ياتونې بيا چېÒ كې ìپا æÇ په سر .áنښه شو åسر(

 Ï ېÑóÇ Ï ييونوæÑياني پوÑóÇ æپښتو شويو هند åÑپو Ï äګنستيرÑچې موÇÏ .شوې áنيوæ لينديو كې æګوټيز Ñڅلو
ښوæنې ټينګ پلوææ í¡ نو ماهم پر خپل Ï ÑÇæغه چاåÑ نوåÑ هم پسې ښه ترæ Çغځوله.  

  Ñæ æÇ a,e ,i,o, uسرå هملړÇ(aæلفبايي æÇډäæ}له ÏÏNEVPې نوې ÑóÇپوهې(
 Ï پښتو غوندې Ï Ñغه كاÏ .íلر æكو(كنسوننټو) ټيكاÇپر بېو }ÑياÒ=بېڅې پر بنسټÇ التين Ï پرته¡ هغه هم

 íÏæÏيې ښايسته ډېر ګړ (ېلæÇæ)ßÇشي چې خپلو ìسانوالÇÇÑ ييونو موندنهæ Ï سې ژبېÇÏ يوې
) كې پر كاindex Ñځېلونه(ÑÇæينټونه) لرÏ) .í سم سهي Çبېڅي æÇډäæ(Çلفبايي ترتيب) په Çړå چې په نوملړ(

 Ï¡ìشو áچوÇ107 íنګرېزÇ ييونوæ پښتو Ï ټوكي چېÇÑ كې هم æپه مغز íسړ Ï به ÇÏ (.ÆÑګوæ ښتÏمخ يا
ژباړې له æ ÑóÇ بنسټه هسې Çنګېرá شوې æÇ په Ïې توګه Ïغه نوې ÑóÇپوهه() په هېڅ ډÏ áæ يوå سيند(ډېكشنرۍ) 

بڼه نه شي ÑÏلوìÇÏ. موÑګنستيرÏ ä يو لږ شمېر æييو¡ لكه سربلونو يوڅه كاæÑنځايونه پر ګوته كړí¡ خو Ï ال 
 كې ليكلړ شوÒpp.5-6 (íياتو مانيزÇ æړخونو æÑ Ïښانونې په موخه Ï هغو æييونو Ï يوå سيند( چې ډېر يې په

 .íښت كوÑتل سپا 

 * * * 
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)  Pashto etymology and historical phonologyپښتو ÑóÇپوهه æÇ تاÑيخي غږپوهه (
ښايي¡ ææيل شي چې نومهالې پښتو ÑóÇپوهه له Çېرنېست ترæمپ  

)Ernst, Trumpp  پيل شوې چې مخكښې پښتو پښويېÇÑ åسر (
)Grammar of the Pashto or the Language of the Afghans. Tuebingen1873, reprinted 

Osnabrük1969  (
يې لومړì ځل پښتو ÑóÇياني ÒباåÏ كړÑæ .åپسې لنډ پر لنډå جېمز ÑÇÏمېستېتر  

)James Darmesteterنومې ټولګه كې يې پر ((ÑبهاæÑها Çپښتونخو Ï)) 90) په يو لړ ليكنو كې چې په -
1888 Ï يې åياني (پرسيك) ژبو سرÑóÇ æله لويديز æÇ لهæښوæ يانيÑóÇ åختيز áې¡پښتو شماæ لېÑچاپ ته سپا 

)په خپل Çثر Wilhelm Geigerهغې يو æÑښانه بريد ليكه æÇÑكښله. په پاì كې هم æيلهېلم ګايګر(
Etymology und Lautlehre Afghanischen des Afghanischen ABAW20,1893,167-222 پښتو Ï (

) EVP,1927غږ æÏ يونو (صوتي قاعدæ) Ï څېړنې يو پوÎ بنسټ كښېښوåæ چې Ï موÑګنستيرä تر ÑóÇپوهې (
 Ïيوå كرÇ åثر په توګه پاتې شو. 

ÇÑهيسې موÑګنستيرä كلونه كلونه ډېرې ليكنې پښتو ÑóÇپوهې æÇ تاÑيخي غږپوهې ته ځانكړې كړې. 1927له 
) åÏÏ هغه ګرÑóÇ Ïپوهيز توكي ÇÑنغښتې æÇ يوÒÇې هماغه يو لړ يې نه Ç ÇÑ íÏخېستي چې NEVPنوې ÑóÇپوهې(

نوÑ پخپله åÏ ته Ï سكتې(قناعت) æړ نه áæ. خو تاÑيخي غږپوهه يې Ïلته بې له هغې Çړينه نه ÏÏ .åæغې برخې 
 o 1989, 4.1.7) (Skjaer CompendiumلپاåÑ لوستونكي ته هغه خوÇÑ غوåÑ لنډيز 

LinguarumIranicarum  
 .íلر æپر بنسټ ټيكا Ñكا Êبير æ ÊÑÇ ستر Ï äګنستيرÑمو Ï åÑلنډيز¡ هرګو ÇÏ ºíپر ګوته كېږ 

) åړóÇ غږ ليكPhonetic transcription چې åÏ هماغه (بېڅېÇ فونيميكي)åړóÇېدلې غږÑكې كا Èې كتاÏ په (
) له خوÇډېركلونه Wolgang Lentzڅه ناڅه پرنړيوáÇ كچ نن سبا ÏæÏ لرæ Ï æÇ íلفګنګ لېنتڅ(

 ) æ ÏړÇنديز شوې هغې پر بېلګه ټيكاæ لرí.1936مخكې(پر

 
موÑګنستيرä هم Ñæته Çبېڅې په خپله ÑóÇپوهه كې كاæÑلې æÇ كرå كړې åÏ. .(همدÒÇÑÇ مكنزí¡ يوå كرå پښتو¡ 

Mackenzie,A standard Pashto, BSOAS 221959, 231-5Skjaero,1989,4.2.1.3,Elfenbein, 
Pashto Phonology, in Phonologies of Asia and Africa,ed.by Alan S.Kaye,11, Winona Lake, 

1997, 36.9 (. 

 ßÇپښتو بېوPashto consonants نه چېæغږ (Þ¡Ý) لينديو ترمنځ æكږ Ï په پاسني لښتيليك كې (áæجد) 
 ÇÏÇ نې له مخې سمæځانښو Ï (íÑچا ìلو æÇ äماليا åپه تېر)ځينې ¡íلر åړÇ ييونوæÑسي پوÑپا æÇ په عربي

 nكوí¡ كه نه¡ په ټوليز ډÝ áæ پر پ Çړáæ كېږÞ æÇ í تر ګ يا æÑæ ßسته پر æÏ .ßيم ډáæ يا ستونيز يا ګړنسي
/ په ÇړæÇ /x, g åساييزæ غبرګژبيز ښ¡ ږ /c, j بلغږ(Çلوفوä) Ï .ìÏ تم- مښليو غاښيزæ څ¡ ځ /Ïn ټوليز 

 څرګندæنې Ïالندېنۍ سكالو په ترځ كې لوستالì شئ. 
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 له هغو ÒÇÑ ÒÇÑ الæÏæÑ æÑ څخه چې له مخې يې Ï پښتو ګړæÏæÏنو ډلبندÇÑ íمنځته كړ DialectsګړæÏæÏنه
,æې سكېرÏ æÇغه تړÏ ړ نه برېښي(پهæ (قناعت)بشپړې سكتې Ï هم åكتل شي)... . 1989 4.2.1.1.5شي¡ يوæ هم

بياهم كه پخوÇنى جغرÇفيايي پښتو ګړæÏæÏ ېش Ï بېالبېلو سياسي= íÑÇÏÇ الملونو پر بنسټ باÑæيتوÈ له 
 Vol.X of the Linguistic Surveyالسه Ñæكړì¡ ټبرنى هغه يې پرځاì پاتې ìÏ. له Ïغه پلوÏ å ګريرسن) په 

of India (Grierson 1921 ېÏ له ¡åÑهرګو .ìÏ ساتلى íښت خوندÒÑÇ ندې شوې نقشې هغه ټوليزÇړæ كې (
) Òياترisoglosses åسرå سرÇÏ å هم هېرáæ په كاÑ نه íÏ چې پښتو ګړíÏæÏ بريد ليكې يا Çېزæګالسونه(

 Ï كيفر áÑشا Ï ېلفنباينÇ سې برېښي چېÇÏ ).íټبرني پولې ړنګو æÇ فياييÇپوهنه 1975جغر ÏæÏپښتو ګړ áكا
  (!åÏ هېڅ كتلې نه

موÑګنستيرä پر Ïې ټينګ ææ چې تر كېدæنه(Çمكانه) پوÑې يو ګړæ ÏæÏېش ÇÑمنځته كاندې¡ خو له بدå مرغه 
 åتوكو ډډ æړæÇÑ Óلو څخه پر الÇهلته له پوښتنو æÇ لتهÏ چې åÑنه ال ìæÇÑې بل غوÏ بې له æÇې تړÏ يې په

 .íلګوæ 

مكنزæÇ í ما په چوپه خوله هغه پوåÑ جوتې ناسمې Ñæ سمې كړې íÏ¡ خو بياهم په ټوليز ډáæ موږ ÇæÏړæ هم له 
  .æÏپرېږ ìندې څېړنې پر خپل ځاæړÇ äګنستيرÑمو Ï åچې تر ډېر ÏلوÑÏ ې پرته بل بلونج(بديل) نهÏ

  پر بنسټ پر څلوÑګونو ډلو æېشل شوc,j, x, g . ...íÏ íپښتو ګړæÏæÏنه Ï څلوÑګونو بېوÇكو/ څ¡ځ¡ ښ¡ ږ /

  

  

 
پښتو ګړíÏæÏ ډلې }تر كوã ځايه چې ÇÑته پته لګي¡ ښاغلي Çېلفنباين Ïلته Ï پرæ فېسوÑ سكېرæ ډلبندí هو 
بهو Ç ÇÑخېستې æÇ هغه هم پرخپل ÑÇæ ښايي¡ Ï مشرÇستاÏ موÑګن ستيرä ځينې ناكرå شوí ياÏښتونه ځانته 

 }ÑياÒ =ãكړ åكر æÇ åلنډÇÑ ڼاكې يې يوڅهÑ هغې په Ï كيفر áÑشا Ï بلله چېæ åړندæ نو ما .íæ íمخبېلګه كړ
 منځنۍ ډله(منځنۍ پښتو) : )له جلدكه تر æÑÏنټې پوÑې چې Òياترå غلجي ټبرæنه Ç ÇÑخلي( 

c=/ts/ j= /z/ x= /x/ g= /g æړÇæÏ كابل سيند Ï ټكهÇ نټې ترæÑÏ له) :(يا سخته پښتو åږÒ)ډله åختيز áشما /
 (íنغاړÇÑ ...íساپي¡ مومند¡ تركاڼي¡ يوسفز ¡íÑÇته شينوÇته پر æغاړ 

c=/s/ j= /z/ x= /x/ g= /g  :(نرمه پښتو) åسوېل لويديز /
 (له جلدكه مخ پر لويديځ æÇ شماá لويديځ Ç ÏيرæÇ äÇ توÑكمنستاä تر پولو æÇ بيا له بوالنه تر ګلكڅه پوÑې) 

C= ts j= dz x= /s/ g= /z / 

 سوېل ختيزå (كرالڼۍ=نرمه پښتو): )Òæير¡ مسيد¡ بيټني¡ æÏړ¡ مرÊæ¡ خټك...) 



 مخ لمبر( 100/151)

c= ts j= dz, /z/ x= /s/ g= /z / 

 
 * * * 

 Ï Èغه كتاÏ Ï åسر (تمندۍæسخا) بښاندۍ åمرæÏ چې په ãكړæ مننه íالسنيو æÇ هغې مرستېÏ ¡åÏ Ñماته په كا
كښنې په بهير كې ÇÑباندې پېرæÒ شوې íÏ. په ځانګړí ډÏ áæ ماينڅ پوهنتوä له پرæفېسوÑ ګېوÑګ 

ÓæÑÏبوGeorg Buddruss Ï 1990- 1988 څخه چې Ï مالي مرستې Ï څېړنيزې ټولنې äلماÇ Ï åÑكلونو لپا 
السته æÇÑړنې لپاæ åÑسيله شو æÇ پخپله له Ïغې ټولنې څخه Ï هوكړې له له كبلهæÇÏ ºسلو پوهنتوä له 

 څخه¡ له موÑګنستيرنه ÇÑ Ïپاتې(پس مرګي) پاڼو FridrikThordarson ÇÑ ÏپرæفېسوÑفريدÑيك توÑÇÏÑسن 
) Ï لوستلو draftتياæÑنې له كبلهÏ ºهاÏÑæÑ پوهنتوä له پرæفېسوÑ پ. æ. سكېرæ چې Ï السكښنې Ç ÏډÇنې (

ÒياÑ يې پرځاæ äګاله æÇ ډېرې ګټوÑې شننې يې æÇÑنه سپمولېÏ º لندä پوهنتوÏ ä ختيځپوهنې Ç æÇفريقايي 
) څخه Ï غوæÑ كمپيوټرÇ íسانتياææ له كبله چې Ï كېمبرېج Ï لرغوني هند Ç æÇيرSOAS äÇڅېړنو له ښوæنځي(

په څانګه كې ټيكاæ لرÏ æÇ ºí څانګې له غړæÏ íكتوÑ Ñېموند Çلچين څخه Òما Ï كاÇÑسانۍ لپاåÑ. په پاì كې¡ 
خو په پوåÑ مينه æÏ ÏكتوÑ ګنر نېكلسن مننه Çړينه بولم چې Ï يوå برالسي كمپيوټر پوå په توګه مې Ï السكښنې 
Ï تياæÑنې په ټوá بهيركې پر يوå پښه سرته æالړ ºææ بې åÏÏ له مرستې نا شونې åæ چې Ïغه Çثر تر بريالۍ پايلې 

Ñæسي.  
(په پاì پاì كې) ÇÏخپله پاåÒ ګڼم چې ÇæÏ Ïړæ سترÑóÇ æيانپوهانو¡ګېوÑګ موÑګنستيرæÇ ä نييل مكنزÑÏ íنو 

 .ãسر ټيټ كړ íæناÑÏ Ï ته ææÇæÑÇ 

 Ç .Ìېلفنباين
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 په پښتو كې Ï (ì) ګانو سمه كاæÑنه

په پښتو ژبه كې (ì) ګانې Ï شكل يا بڼې له پلوå په پنځه ډæله íÏ چې پخوÏ Ç پښتو ژبپوهانو æÇ ليكپوهانو له 
 ¡æكړ ìيوځا åسرÑæ åپرېكړ Ñسيمينا Ï ګلۍ åباړ Ï يايمو كلونو كېæÇ كه په æÇ íÏ íشو åÑشكلونه غو ÇÏ Çخو
نو ÇÏ شمېر ÓæÇ شپږæ شكلونو ته ÑسېږÇÏ ¡í پنځه يا شپږ شكلونه په حقيقت كې Ï څلوæÑ بېالبېلو æÒÇæÇنو 
ښكاÑندæيي يا ÇستاíÒ كوí چې åæÏ يې خپلوßÇ غږæنه يا æÇæلونه æÇ íÏ نوÑ يې Ï ژبپوهنې Ï يوې ÏæÏيزې 

.íÏ يفتونګونهÏ نه ياæله مخې غبرګغږ ÍصطالÇ نومونې يا 

Ïپښتو (ì) ګانو ÇÏ څلوæÒÇæÇ Ñنه په حقيقت كې څلوÑ مختلف æÒÇæÇنه íÏ چې Ï پنځو نږÏې همشكله 
ګرÇفيمونو په بڼه ÇفاåÏ كېږí¡ له همدې كبله ÇÏ مختلف æÇ بېالبېل æÒÇæÇنه æÒÇæÇنه په ÏæÏيز ډÏ áæ يوå ګرÇفيم 

(ì ګانو) په نامه ياÏېږí¡ كه په پيل كې Ïپښتو غږæنو لپاÏ åÑليكنښو يا ګرÇفيمونو Ç ÏيښوÏلو پرمهاÏ áې 
څلوæÑ بېالبېلو æÒÇæÇنو ته بېل بېل شكلونه غوåÑ شوìÇæ í نو نن به Ï پښتو (ياګانو) په ليكنۍ æÇ ګړنۍ برخه 

 åې سرÏ خو له ¡íې برخه كې پېښېږÏ كله كله په ÓæÇ چې åمنځته كېدÇÑ نه ìæناسم پوها æÇ åكې هغه ستونز
سرå پښتو ژبپوهانو æÇ ليكپوهانو هڅه كړې چې Ï ټكو æÇ ځينو نښو په Òياتوä سرÏÏ åې æÒÇæÇنو Ç ÏفاÏې په 

.íسانه كړÇ پښتو ليك لوستنهÏ æÇ ليæÇÑ سانتياÇ بڼه كې 

) æÇæلونو له جملې څخه åæÏ يې همدÇ ياګانې íÏ چې ÏكاæÑنې خوÒ ÇÑياÊ Ï٨ ياæÏنې æړ åÏ چې Ï پښتو (
 = í) لونهæÇæ åæÏ ÇÏ نه شي نو ځكه كه موږ ìجوړېد æكلمه هډ ðپرته طبعا áæÇæ له .íړخونه لرÇ æÇ ځايونهi æÇ (

) محاسبه كړæ نو Ïپښتو كلمو په سلو كې تر پنځه æيشت Òياته برخه جوړÏÏ ¡íæې æÇæلونو ÒÑÇښت په e(ې = 
Ïې كې ìÏ چې نه يوÒÇې Ï نوã يا فعل په Çصلي بڼه كې ÇÑځي¡ بلكې په مغيرå حالت كې هم ÇÑځي Ï æÇپښتو 

ژبې ÏګرÇمر يوå ځانګړتيا يا Ï ژبني سكښت يو خصوصيت ìÏÇÏ چې فعل¡ نوã¡ صفت يا قيد پر خپل Çصلي 
حالت سربېرæÏ åيم يا مغيرå حالت هم لرÏ æÇ í جمع هم¡ نو æÇæ åæÏ ÇÏلونه يا (ì ګانې) Ïكلمو په Ïغسې 

æÇښتوä كې Çساسي نقش لرí. سربېرå پر Ïې ÑæÒكۍ Çæله يا همزÇæ åله (ۍ = Æ) æÇ نرمه يا نرينه (ì) هم Ïپښتو 
كلمو په جوړæنه كې ډېر نقش لرí نو ÇÏ ټوá چې سرå يوځاì شي Ï ÇÏ پښتو كلمو يوå ډېرÑÏ åنه æÇ غوښنه برخه 

جوړíæ. كه چېرې Ïهغو Ï ټاكل شويو شكلونو په Çæسطه Ïهغو æÒÇæÇ Ïنو سمه ÇفاæÇ åÏ ليكنۍ بڼه ترسرå نه 
شي æÇ يا يوÏ å بلې پرځاæ ìكاáæÑ شي نو يقيني خبرåÏ å چې Ïپښتو متن په ÇفاæÇ åÏ لوستنه كې به ډېرې 

 ستونزې ÇÑمنځته شي.

 Ï ستهæÑæ بيا æÇ ãنې ځايونه په ګوته كړæÑسمې كاÏ ياګانو æړÇæ جو پنځهæمرÏ پښتوÏ ìلومړ ãړÇلته غوÏ åÒ
.ãړæÇÑ نديزÇړæ æÇ خپل يو نظر åړÇ په (ګانو ì) 

١ = ì) يا نرينه åنرمه¡ لنډ -ay:( 

Ïې (ì) ته نرمه¡ لنډå يا نرينه Çæ (ì)يي Ï æÇ ژبپوهنې له معموá تعريف سرå سم يو غبرګغږ يا Ïيفتونګ ګڼل 
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) ÒÇæÇ ßÇچې له يو خپلو íكېږa) غږ ßÇيو نيمه خپلو æÇ (y سنيæÇ ې چې يو شمېرÏ له åسر .ìÏ غېدلىÑ څخه (
ژبپوهاÏ Ï äيفتونګ له معموá تعريف سرå موÇفق نه æÇ íÏ هر يو¡ يو بېل ÒÇæÇ ګڼي¡ په هر ترتيب نرمه يا نرينه 

 (ì) ېÏÏ .ځيæÇÑ يو ځل له خولې څخه äيوې څپې په شاÏ æÇ åÏ غېدلېÑ نو څخهæÒÇæÇ ææÏ له همدغو (ì)
:íÏ áæې ډÏ نې ځايونه پهæÑكاÏ 

 
 Çلف – ÏمفرæÏ مذكرæ نومونو په پاì كې ÇÑځي لكه:

...Ñسې نوÇÏ æÇ نګى¡ فرنګىÇډ ¡ìمرÒ ¡منګى¡ لرګى ¡ìسړ 

 كېدì شي ÇÏ نومونه حقيقي مذكر íæ يا لفظي.

 È – په ځينو نسبتي صفتونو يا ستاينومونو كې هم ÇÑځي لكه:

...Ñنو æÇ مريالى¡ بريالىÒ ¡يالى¡ ننګيالىÑتو 

.íæ ښتيæÇ يا íشو äÇÏګر åÑلپا ãمذكر نو ÏمفرÏ ځي چېÇÑ په هغو فعلونو كې هم – Ì 

.ìÏ ېدلىÒمې سو Óال ¡ìÏ ډېر كړېدلى Ïمحمو ¡ìÏ ېدلىÑحمد ډېر ځوÇ :لكه 

 Ï – Ï ځينو Çمكاني فعلونو په پاì كې هم ÇÑځي. لكه:

 Òړå مې په ښو خبرÑ æغېدالì شي¡ ÇستاåÏÒ Ï Ï كوæنكو په ښو Çخالقو خوشالېدالì شي.

 æطن په كاæÑنو ÇباÏېدالì شي¡ ځمكه Ï بزګر په هڅو ÑÒغونېدالì شي.

٢ = í) فهæيا معر åڅرګند -i:( 

ÇÏ (í) په پښتو كې يو خپلوßÇ غږ ìÏ (áæÇæ) چې په پښتو متن كې ډېرÒ åياته كاáæÑ كېږÏ í كاæÑنې ځينې 
:íÏ áæې ډÏ مهم ځايونه يې په 

 Çلف – Ïهغو مفرæÏ مذكرæ يا ناÑينه نومونو Ïجمعې لپاÇÑ åÑځي چې په نرينه (ì) پاì ته Ñسېدلي íæ لكه:

 مفرÏ جمع

íسړ ìسړ 
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íمرÒ ìمرÒ 

 غويى غويي

 منګى منګي

 لرګى لرګي

...Ñسې نوÇÏ æÇ 

 Ï – Èهغو مفرæÏ مذكرæ نومونو Ïمغيرå يا æÏيم حالت لپاÇÑ åÑځي چې په نرينه (ì) پاì ته Ñسېدلي íæ لكه:

 ( Çصلي حالت) (مغيرå يا æÏيم حالت)

 (سړì) كاÑ كوí (سړí) كاæ Ñكړ

 (بريالى) ÓÑÏ لولي (بريالي) æ ÓÑÏلوست

.íېرېږæ ÊناÇحيو Ñڅخه نو (íمرÒ) له ìÏ ځنګله پاچا Ï (ìمرÒ) 

 
 Ï – Ì نسبتي صفتونو يا نسبتي نومونو په پاì كې هم ÇÑځي لكه:

 
 خوشاá خوشالي Ñحيم Ñحيمي

 خوښ خوښي كريم كريمي 

 ....Ñنو æÇ هيميÇبرÇ هيمÇبرÇ سوكالي áسوكا 

...Ñنو æÇ هوسا هوسايي 

 
 Ï – په يو شمېر كسبي نومونو كې چې Ïيوې پېشې يا كسب ښكاÑندæيي كوí هم كاáæÑ كېږí لكه:

...Ñنو æÇ چيÑبي¡ جاæÏ ¡لچي¡ سرنجي¡ توپچي¡ موچيæډ 

.íستعمالېږÇ مانې په فعلونو كې همÒ áحا Ï بيا åپه يو شمېر فعلونو په تېر - Üه 
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...Ñنو æÇ لولي¡ ناڅي¡ پاڅي ¡íړæ ¡څښي ¡íكړ ¡íÑځي¡ خوÇÑ ¡لكه: ځي 

 ):æÇ -eږåÏ¡ مجهوله يا ښځينه (ې = ٣

 .íكېږ áæÑياته كاÒ بيا په ښځينه نومونو كې åچې په پښتو كلمو په تېر ìÏ (áæÇæ) ÒÇæÇ ßÇ(ې) هم يو خپلو ÇÏ
:æلته په ګوته كړÏ نې ځينې مهم ځايونه به يېæÑكاÏ 

) ÑæÒ يا (å) åÏچې په ګر íكېږ áæÑكا åÑجمعې لپاÏ مونثو نومونو æÏهغو مفرÏ (ې) ښځينه ÇÏ – لفÇa ته ìپا (
 Ñسېدلي íæ. لكه:

 مفرÏ جمع

 ډيوå ډيوې

 ښځه ښځې

 پاڼه پاڼې

 مڼه مڼې

...Ñسې نوÇÏ æÇ كېÑÒ كهÑÒ 

Ï – Èهغو مفرæÏ مونثو نومونو Ïمغيرå يا æÏيم حالت لپاÇÑ åÑځي چې په همدې ګرåÏ (å) يا ÑæÒ پايته Ñسېدلي 
 íæ. لكه:

 Çصلي حالت مغيرå حالت

åÏ ڼا تتهÑ (ډيوې) Ï íڼا كوÑ (åډيو) 

.ìÏ äÇګر äæندæبې له (ښځې) ژ .åÏ ند نيمه برخهæژ Ï (ښځۀ) 

.íنګ مې خوښېږÑ (پاڼې) Êتو Ï åژېدÑæ (پاڼه) 

 (پلوشه) ÓÑÏ لولي (پلوشې) æ ÓÑÏلوست

) ÑæÒ يا (å) åÏځي چې په ګرÇÑ هم åÑحالت لپا åمغير æÇ جمعېÏ هغو ښځينه صفتونوÏ – Ìa سېدليÑ پايته (
 مفرÇ æÇ Ïصلي حالت مغيرÏ æÇ å جمعې حالت íæ. لكه:
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 (ښه ښځه) (ښې ښځې)

íæ ìبه ښه خو (ښې ښځې Ï) íلر ì(ښه ښځه) ښه خو 

 (سرå ډيوå) (سرې ډيوې)

 
 äÇÏيا ګر æÇ íشو áæÑكا åÑښځينه نومونو لپا Ï چې íكېږ áæÑفعلونو كې هم كا æÇ په هغو نسبتي صفتونو – Ï

.íæ íشو 

 له (بدې Ñæځې) ژÇړã ( Ï ښې Ñæځې) خاæند شه لكه:

 (نجونې ژړېدلې) (خويندې خندېدلې)

...Ñسې نوÇÏ æÇ (ې تېرېدلېæÇÑæ) (ې نڅېدلېÑتو) 

 هÜ - په ښځينه ضميرæنو æÇ مفرæÏ حقيقي مونثو نومونو كې هم كاáæÑ كېږí لكه:

...Ñنو æÇ ښېÇې¡ خوÏÇ ¡ېæې¡ هغې¡ ناÏ 

 ßكه څو äÇ æÇ كلمو په منځ كې هم خپل هويت ساتلى شيÏ چې åÏ ې كېÏ ې (ې) يو بله ښه ځانګړنه پهÏÏ
 æغوÇړí په Ïقيق ډáæ يې Çستعماá كړÏ ¡íكلمې په سر كې هم خپل هويت ساتلى شي لكه:

 (تېر) ÏپخوÇ تېر شوæÇ ì (تير) Ï Ïستك æÇ لرګي په مانا

 (پېر) Ïمهاá په مانا æÇ (پير) ÏالÑښوÏ يا مرشد په مانا.

  )ÑæÒ -əكۍ Çæله (ۍ = ٤

) Ï ژبپوهنې Ïهمغو معمولو تعريفونو له مخې يو غبرګغږ ìÏ يانې له æÒÇæÇ ææÏنو څخه ÑæÒyəكۍ Çæله (ۍ = 
 ) بېوßÇ. په پښتو æÇ ìÏ (y بل يې ìÏ (ə) چې يو يې خپلوæÇ ìÏ ( y) ßÇ بل (Ñəغېدلې åÏ چې يو ÑæÒكى (
) تفاÊæ نه ليدá كېږÇæÏ æÇ íړå په Ïې بڼه (å) ليكي¡ خو فكر كوæÇə) ÑæÒ æÇ (a Ï ãسنۍ Çلفبا كې ÑæÒ Ïكي (

باړå ګلۍ په سيميناÑ كې ÑæÒ æÇ ÑæÒ Ïكي لپاåÑ (æÇ å ۀ) نښې منل شوÇÏ æÇ íÏ í يو ښه æړÇنديز æÇ .ìÏ بل يې 
)y:íÏ áæې ډÏ ځايونه يې په áستعماÇ Ï ¡ìÏ غږ ßÇنيمه خپلو ( 

 
Çلف – په پښتو مفرæÏ مونثو نومونو كې ÇÑځي¡ كېدì شي ÇÏ نومونه يا حقيقي مونث íæ يا نا حقيقي¡ خو په 
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 لفظي ډáæ پرې Ïمونث ÇطالÞ كېږí. لكه:

...Ñسې نوÇÏ æÇ ¡ ډۍ ¡ څوكۍæمرۍ ¡ نړۍ ¡ ګاللۍ ¡ ډÒ ¡ ځولۍ 

 .íæ سېدليÑ پايته (í) åځي چې په څرګندÇÑ åÑحالت لپا åمغير æÇ جمعېÏ ځينو هغو نسبتي صفتونو Ï – È
 لكه:

 Çصلي حالت

 خوښي خوښۍ

 تربګني تربګنۍ

 æÏستي æÏستۍ

 خوشالي خوشالۍ

:æضح كړÇæ كې هم áمثا åبه په يو ÇÏ 

 (Çصلي حالت) (مغيرå حالت)

 Ç Ïحمد æÇ محموÏ ترمنځ æÏستي Ç Ï .åÏحمد æÇ محموæÏ Ï Ïستۍ مزå نه شته

٥) Æ لهÇæ åهمز -y ə:( 

ÇÏ هم يو غبرګغږ æÇ ìÏ له ÑæÒكۍ Çæلې (ۍ) سرå يې په سكښت¡ جوړښت æÇ تلفظ كې هېڅ تفاÊæ نه شته يانې 
åæÏ ÇÏ غږæنه په حقيقت كې Ïيوې څپې په شاä يو ځل له خولې څخه æÇÑځي. پښتو ليكپوهانو ÑæÒ Ïكۍ Çæلې 

 åÒ .ځيÇÑ بله په فعلونو كې æÇ په نومونو åګڼلى چې يو Çهمد ÊÑæضر æÇ نښه äبېلتو Ï (Æ) لېÇæ åهمز æÇ (ۍ)
.ãځايونه په ګوته كړ áستعماÇ يزÏæÏ سنيæÇ Ï (Æ) لهÇæ åهمز Ï Çپښتو ليكپوهانو له خو Ï لتهÏ به 

 ¡ÆÑمه خو ¡ÆÑخوæ ¡ځي لكه: كېنئ¡ پاڅئÇÑ كې ìنهې فعلونو په پا æÇ مرÇ Ï åكثرÇ (Æ) لهÇæ åلف – همزÇ
...Ñنو æÇ الړشئ¡ مه ځئ 

Ï – È ځينو سوÇليه جملو په پاì كې هم ÇÑځي Çلبته Ïلته هم فعلي حالت څرګندíæ لكه: تاسو ټولګي ته ÇÑځئ¡ 
...Ñسې نوÇÏ æÇ خلئÇ كې برخه æلولئ¡ په علمي غونډ ÓÑÏ تاسو 

Ï ياæÏنې æړ åÏ چې همزÇæ åله ÑæÒ ¡(Æ)كۍ Çæله (ۍ) æÇ نرمه يا نرينه Ï (ì)كلمو په منځ كې خپل هويت ساتلى 
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نه شي æÇ ځاì يې Ï څرګندې (í) شكل نيسي¡ يوÒÇې Ïكلمو په پاì كې ÇÏ (ì) ګانې Ï شكل له پلوå خپل 
 هويت ساتلى شي.

áÇكليو = áÇæ + يا كلى áÇنړيو = áÇæ + لكه: نړۍ 

:ãندې كوÇړæ نديزÇړæ æÇ خپل نظر åړÇ ګانو په (ì) پښتوÏ ÓæÇ 

لومړÏ ìنومونو په Çړå: پښتو (ì) ګانې طبعاÏ ð بېالبېلو æÒÇæÇنو ښكاÑندæيي كوí لكه څنګه چې هر ÒÇæÇ خپل 
 íلرæ ãمنطبق يو نو åسر ÒÇæÇ له æÇ حدÇæ فيم يا شكل هم يوÇهغه ګرÏ چې åÏ Ñنو پكا íلر ãحد نوÇæ æÇ يو بېل

 åهېڅ ستونز æÇ æلر ãفيم يو مشخص نوÇګرÏ åÑلپا ÒÇæÇ هرÏ كې (لفباÇ ) بڅېÇ åÑلكه څنګه چې موږ په خپله نو
په كې نه æينو نو Ïلته هم بايد Ïنومونو Ï يو Çæلي له الÑې ÇÏ ستونزå حل شي. په Ïې برخه كې Òما مشخص 

 æړÇنديز ìÏÇÏ چې:

 = ì )ay مطابقت åÑپو åÑپو åمانا سر æÇ نې له ځايونوæÑكاÏ هغې Ï ÇÏ يل شي ځكه چېææ (ì) ې نرينهÏ ته (
كوí¡ په هر ځاì كې چې ÇÏ (ì) كاáæÑ كېږí¡ فعل íæ كه صفت æÇ يا كه نوÏ íæ ãهغو ټولو خصلت به ناÑينه 
 Ñنو åæÏ (ì) (نرمې) (لنډې) يا Ï شي نو åينه ځانګړتيا ترې څرګندÑناÏ åمانا له پلوÏ يا به هم æÇ ðيا به لفظا íæ

.íنه لګو ÎړÇ يې åشي ځكه چې له مانا سر Ýې ترې حذÏ نومونه 

) Ïمونثو نومونو¡ Ï (e ناÑينه نومونو¡ صفتونو æÇ فعلونو لپاÇÑ åÑځي Ïغسې ( ې = ay): لكه چې (e ì(ې = 
 Çيې مطابقت پيد åيل شي چې له مانا سرææ تهÑæ (ې) چې ښځينه åÏ Ñځي نو په كاÇÑ åÑفعلونو لپا æÇ صفتونو

شي. Ïمجهولې يا æÇږÏې (ې) Çصطالحګانې ځكه سمې نه برېښي چې Ï (مجهولې) ÇصطالÍ موږ ته مجهوله 
 íæ ìيت كړÇلته سرÏ همغه تعبير æÇ íæ (ې) مجهوله ÇÏ يونكو تهæ ژبې íÑÏ æÇ عربي ژبېÏ شي ìكېد æÇ åÏ نه

¿æÏپرې كېږ ãنو áمجهو Ï لېæ ¡íæ نه áشى چې موږ ته مجهو ãنو كو 

Ï يوæÇ áæÇæ åږæÇ Ï لنډ تلفظ كوá په مانا كې كوã تغير نه æÇÑلي نو ځكه Ç ÇÏصطالÍ يا نوã هم له مانا سرÇ åړÎ نه 
.íكړ Çمطابقت پيد åبه له مانا سر Ñكا ÇÏ شي áكړÑæ ãې (ې) ته همغه (ښځينه ې) نوÏ نو كه ¡íلګو 

 = í ) فېæيا معر åڅرګند Ïi Ñنو æÇ åÏ åنا پښتنو ټولو ته څرګند æÇ برېښي¡ ځكه پښتنو åبد åمرæÏ نومونه (
.ìالæالړæÇÑ نه شي åشي¡ څه ستونز åÑغو ãنو Çنو ځكه كه همد íنومونه هم نه لر 

 åيو Ï يا æÇ ìÏ ÒÇæÇ په حقيقت كې يو åړÇæÏ ÇÏ چې ìÏÇÏ ما نظرÒ Èپه با (Æ ¡ۍ ) لېÇæ åهمز æÇ لېÇæ كۍÑæÒ Ï
غږ åæÏ شكلونه íÏ. موږ په نوæÑ ځايونو كې Ïپښتو Çلفبا په برخه كې په Çæقعيت كې æÒÇæÇ Ïنو لپاåÑ شكلونه 

) a ) لپاåÑ هم ترæÇسه پوÑې Ï (å) شكل ə) ÑæÒ Ï æÇنه لرæÇ æ موږ æÒÇæÇ Ïنو باقي يا پوæÑړí يو لكه ÑæÒ Ïكي (
لپاåÑ هم ÇÏ (å) شكل كاææÑ سرå له Ïې چې Ï باړå ګلۍ سيميناÑæÒ Ï Ñكي لپاåÑ (ۀ) شكل غوåÑ كړ خو ترæÇسه ال 

) Ï هم æÇ ìÏ نه ìشو ÏæÏ åÑپوu) ÒÇæÇ åيو Ï لته بياÏ خو æلر (æ ) يو يو شكل åÑنو لپاæÒÇæÇ ææÏ (å) æÇ (yə (
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 Ï ګڼلې¡ نو كه (åÏفاÇ فعلي) جهæ ÊÑæضر Ï لېÇæ åهمزÏ ليكپوهانو æÇ ژبپوهانو (Æ = ۍ) æشكله لر åæÏ åÑلپا
فعل¡ نوæÇ ã صفت Ï تثبيت لپاåÑ موږ æÒÇæÇ Ïنو شكلونه بدلوæ نو بيا خو هغه نوÑې (ì) ګانې هم په فعلونو¡ 

 صفتونو æÇ نومونو كې ÇÑځي نو هغو ته مو æلې بېالبېل شكلونه غوåÑ نه كړá له :

 ì = سړì (نوã) بريالى (ستاينوã) كړېدلى ìÏ (فعل)

 í = سړí (نوã) ننګيالي (توصيفي يا ستاينوã) خوíÑ¡ ځي (فعل)

 ې = ناæې (نوã) توÏې/ سړې (صفت) خندېدلې¡ ګرځېدلې (فعل)

نو Ïلته æلې ÇÏ (ì) ګانې ÏمحتوÇ له مخې پر شكلونو æنه æېشل شوې. ÑæÒكۍ Çæله æÇ همزÇæ åله (ۍ¡Æ) په 
 æÇ åÏ ړتياÇ ته íÑفيم يا توÇګر åې يوÒÇيو åÑتثبيت لپا Ï ÒÇæÇ åيو Ï æÇ íيي كوæندÑښكا ÒÇæÇ åيو Ï حقيقت كې

بس. Ï يوå غږ لپاÏ åÑ بېالبېلو توæÑ شتوÇلى ÇÏ مانا Ñæكوí چې موږ Ï يوې ژبې لپاåÑ په يوÇæ åحد ليكدÏæ كې 
څو Çلفباæې æلرÏ ÇÏ æÇ æ ژبې åÏÒ كړÏ æÇ åتدÑيس چاÑې سختوí. نو Òما æړÇنديز ìÏÇÏ چې همزÇæ åلې (Æ) ته 

 هېڅ Çړتيا نه شته ÇÏ æÇ پر ژبه يو Òياتي باæÇ ìÏ Ñ ګټه نه لرí¡ بايد له پښتو Çلفبا څخه حذÝ شي.

) ì بله åكې چې يو Ñګلۍ په سيمينا åباړ Ïے æÇ ړتيا نه شتهÇ هغې ته هم هېڅ ìمنل شو áæډ íÑختياÇ شكل په (
 ìكېد åÏفاÇ ګانو (ì) æÑځايونه يې په نو áستعماÇ Ï æÇ íيي كوæندÑغېز ښكاÇ Ï ژبې æÏÑÇ Ï پر پښتو ژبه ÇÏ

 شي.

پښتو لوستونكو ته مې Ï ياګانو åÏÒÏ كړې په برخه كې æړÇنديز ìÏÇÏ چې Ïنومونو åÏÒ Ï كړې پرځاÏ ì ياګانو 
 Ï ځي خوæ åÏله يا íسړÏ شي ìكېد (ÍصطالÇ) نومونه íكړæ ياته توجهÒ ځايونو ته áستعماÇ Ï هغوÏ æÇ تلفظÏ

ياګانو Ïقيق تلفظ æÇ په حافظه كې Ïهغو Ï شكل ساتنه Ï ياګانو له Ïقيقې كاæÑنې سرå مرسته كوالì شي. 
 åپه هر æÇ نيسيæ كې ãپه توګه په پا áموÑلنډ فو åيو Ï áستعماÇ Ï ياګانو Ï Ñشي الندې شعا ìلوستونكي كوال
 ÇÏ :íæÑكاæ åكې نيولو سر ãتلفظ په پاÏ له مخې يې áموÑهمدې فو Ï íæ شوې áæÑكا (ګانې ì ) كلمه كې چې

:ìÏÇÏ áموÑفو 

. ìÏ Ñمو شعا ÇÏ يو شئ åسوله په ټوله نړۍ كې – سر íæ ېÏ تل 

پوÑتني فوÑموá كې Ï هرې (ì) شكل æÇ تلفظ په پاã كې æنيسئ æÇ په هرå كلمه كې چې (ì) كاÑېدلې íæ هغه 
.ÆæÑكاæ يې áæشي په سم ډ ìنو كېد Æمنطبق كړ åشكل سر æÇ ې تلفظÏ له 
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 Ïپښتو ليكدÏæ په Çړæند خاصې الÑښوÏنې

. Ï ( مې¡ Ïې¡ پرې¡ ترې ) ÇÏæÇسې نوÑې كلمې چې په پاì كې سپك Òېر لرí¡ تل په كوچنۍ (ì )) ليكل كيږÏ .ì ( چه) 1
 .ìÏ Ñينا له مخې ( چې ) ليكل په كاæ Ï هم ìÑتو 

. Ï ټولو پښتو كلمو سپك پېښ په ( æÇæګى ) ليكل كيږì. لكه : بوخت¡ لومړì¡ كوچنى¡ پوښتنه.  2
3 Ïنه موجوæ( ګ¡ژ) غږ Ï هم كېæÏ په æÇ (Ô ¡Î ) Ï كې áæÇ چې هلته په ¡ìپښتو( ښ ¡ ږ ) به په هغو كلمو كې ليكل كيږ Ï .

 .(Ñنو æÇ ږمنځ ¡åښځه¡ پښتو¡ غاښ¡ غوږ¡ ږير ) :لكه ¡ìÏ 

4 .ìÏ په (ګ ) يا ( ژ ) يې ليكل غلط æÇ íغسې (ږ)) ليكل كيږÏ ((ږ)) تلونكيÇÑ ¡ìپرځا (Ï) íÑمصد Ï فعالو كېÇ په ټولو .
 .Ñنو æÇ åيږÑÏæ ¡يږېÑÏ ¡لكه: پاڅيږې¡ ځليږې 

. Ï تلل æ æÇتل مصدæÑنو حاليه فعلونه په پښتو ( ځ) ليكل كيږì. لكه: ( ځې¡ æځې¡ ÇÑځه¡ پوÑې æځې¡ كښې æځې¡ تير 5
 æځې) 

 æ) سرÏ å ( Çلف) ليكل غلط ìÏ¡ لكه : æكوÊ¡ ٠. Ï پښتو ټوÇ áفعاá چې Ï سرينه ( æ) په Òياتولو جوړيږì¡ په هغو كې له(6
  . íنه لر ÓساÇ íمرÇګر ãكو ÇÏ ليكي¡ مګر (Êكو æÇ ) áÇليكو Çلرې پښتو نخو Ï :نهæÏيا .åÑخوæ ¡åÑګوæ ¡ليدæ

7 ¡Êكوæ : لكه .íليكل كيږ ((æ ¡ì¡Ï )) يعنې بې له ¡ÊÑصو Ýپه موقو åÑپا Ï مذكر غايب Ïمفر Ï ټولې مطلقې ماضي ګانې .
  .ìÏ ìګڼل شو åړæنا æÇ شوې áÏشكلونه پرېښو ( ليدلوæ ¡æليدæ ¡ليدېæ ) Ï .چليدæ ¡يدÒÑغوæ

8 ¡Ñæلكه: ژمى¡ژبه¡ ژ .ìې (( ژ)) ليكل كيږÒÇهلته يو ¡ìæ Ïنه موجوæغږ æÑتو åړÇæ ېÑÏ (Ì ¡Ò ¡Ñ )) Ï په هغو كلمو كې چې .
  .ìÏ ليكل ښه نه Ñغسې نوÏ يا (( بهÒ ¡ جبه ¡ ÇړÒ ¡ Çمى ¡ جړÒ ¡جمى )) æÇ .áپېژند ¡Çژړ

9 Ï هلته ¡íæ Ïموجو ((Ì )) پښتو په كومه بله لهجه كې Ï په پاړسي كې يا ¡ì(ځ) پر ځا Ï پښتو Ï په كومو كلمو كې چې .
 ) Ï چې په پاړسي كې (Ñځنګل ¡ ځا ¡ìځا ¡äÇځو ) :لكه .ìÏ Ñبلكې په پښتو (( ځ)) ليكل په كا ¡ìÏ ليكل سم نه ((Ò)) پاړسي

  .ìيل كيږæ ÊÑپه صو ((Ñجا )) Ï پښتو په بله لهجه كې Ï æÇ ( جنګل ¡ìجا ¡äÇجو
10  .ìپه ( ځ) ليكل كيږ ÓساÇ ني ليك پهÇپخو Ï ې كلمېÑسې نوÇÏ æÇ ( ځÑæ ¡ځنډ¡ ځله ) Ï .
. په كومو كلمو كې چې Ï (( څ)) په ځاÏ ì ((چه)) لهجه موجوíæ åÏ¡ هلته Ï (( څ)) ليكل په كاæÇ íÏ Ñ په ((Ó)) باندې 11

ليكل غلط ìÏ. لكه: (( څوß¡ څانګه)) æلې چې بنګښ خلك¡ Ñæته ( چوß ¡ چانګه ) Çæيي¡ نو (سوæÇ ß سانګه ) ليكل سم 
 .ìÏ نه 

. Ï لرې ماضي ضمير æنه په Ïې æÑæسته ډáæ ليكل په كاìÏ Ñ: (æ ¡ææ¡ãæې¡ Çæ ¡Ææست¡ æ ¡åæ ¡Äې ).  12
. Ï (( شوá)) Ï مصدÑ فعلونه په ìÏ ډáæ ليكل كيږì: (( æشوæ ¡ãشوæ ¡æشوې¡ æشوæ ¡Æشو¡ æشوæ ¡áشوæ ¡åشوې ).  13
. Ï ( Ò ¡åÒما ¡ Òمونږ¡ Òموږ) ضميرæنه Ï (( هوÒ )) په ((Ò)) سرå ليكل كيږì. كه په پښتو (( ځ)) æليكل شى¡ نو ÇÏ مر له 14

 .ìكو Çپيد ÓلتباÇ åفعل (ځه) سر 

. Ï ( لمبه¡ خمبه¡ چمبه¡ تمبل¡سمبل ) كلمې په (( ã)) ليكل په كاæÇ ìÏ Ñ په (ä) باندې (( لنبه¡...... تر Çخرå )) ليكل سم نه 15
.ìÏ 
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 په پښتو كښې Ï يې ګانو ډæلونه

 - مجهوله يې ( پسته يې) (ې) 1

هغه يې åÏ چې مخكينى ټكى يې خفيف Òېر æلرí. لكه: پېړ¡ تېر¡ شيدې¡ مستې¡ ÏÇې  
2 (ì) ملينه يې - 

هغه يې åÏ چې مخكينى ټكى يې æ ÑæÒلرí. لكه: سړìó¡ لېونóى¡ سپóى¡ خټكóى.  
3 (í) (سخته يې ) فه يېæمعر - 

هغه يې åÏ چې مخكينى ټكى يې Òېر æلرí. لكه: غوړæÏ ¡íöستöي¡ كالöي  
 - ثقيله يې ( ښځينه يې) (ۍ) 4

هغه يې åÏ چې مخكينى ټكى يې ÑæÒكى æلرÏ æÇ í ښځينه نومونو په پاì كې ÇÑځي. لكه: چوكñۍ¡ ډæډñۍ¡ 
 خولñۍ

5 (Æ ) له يېÇæكړ - 

بعضې ژبپوهاÑæ äته Ï ثقيله يې æÏهم ډÇæ áæيي. ÇÏ يې يوÒÇې Ç Ïفعالو په Çشتقاقي حالت كې ÇÑځي ÒÇæÂ æÇ يې 
 .ìÏ äښځينه يې (ۍ) په شا Ï 

  Ï پښتو Ï يې ګانو په Çړå بعضې معموá قوÇعد.

 پسته يې (ې)_ 

Ï پستې يې ÒÇæÂ په الندې توæÑ كې ښه تمثيل كېدìÇ شي: ÏÇې¡ شيدې¡ مستې.  
- هغه الÒمي Çفعاá چې Ï فعلي Ñيښې مصدíÑ حالت يې (ېدá) Ï ¡íæ هغوÏ مشتقاتو لمړۍ يې تل پسته يې 1

 .íæ (ې) 

 ¡ãېږ æÇ ¡ åېد ¡áېدې¡ ېد ¡æېد ¡Æېدې¡ ېد ¡ãشتقاقي حالتونه (ېدÇ هغو Ï æÇ (áېد) يښې نه مطلبÑ فعلي Ï
 .íÏ (Ñنو æÇ åېږ ¡íېږې¡ ېږ ¡æېږ ¡Æېږې¡ ېږ 

  .Ñسې نوÇÏ æÇ ¡ãسېږÑ ¡ãځېږÑغو ¡ãېږÑغوځا ¡ãپه توګه: كېږ áمثا Ï
2  .íتل په (ې) جمع كېږ íختمېږ (å) حالت يې په Ïهغه مؤنث نومونه چې مفر -

  .Ñسې نوÇÏ æÇ ¡مثالونه: پيالې¡ كتابچې¡ غوښتنې¡ ښځې¡ مينځې
- ضعيف ضميرæنه چې Ñښتين صاحب Ñæ ته Ï جال ضميرæنو æÏهم ډæ áæيلى ìÏ (مې¡ Ïې¡ يې)  3
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 .íپه پسته يې (ې) ختمېږ 

  .åړæÇÑ ېÏ كړ. پيالهæ هه. ختم يېÇæ æ ټوپ مې .åكړÇÑ مې Èمثالونه: كتا
4  .íختمېږ (نې يا ګانېÇ) هغو ښځينه حالت په Ï íكېږ (äيا ګا äÇ) نومونو جمع چې په æهغو مذكر Ï -

  .Ñسې نوÇÏ æÇ ګانې Ñæګانې¡ ترæنې¡ بيزÇكټرÇمثالونه: معلمانې¡ ډ
5 .íهم په پسته يې (ې) ختمېږ ÊÇÏÇ كثرÇ - 

  .Ñسې نوÇÏ æÇ ¡ې¡ الندې¡ باندې¡ ترې ¡ چېرې¡ ځنې¡ چېÑسې¡ پوÇÏ :په توګه áمثا Ï
- ډېرهغه صفتونه چې ښځينه نوã تعريفوí په پستې يې (ې) جمع كېږí. لكه خرÇبې خبرې¡ پستې غوښې¡ 6

ترخې مندكې. Çلبته ډېر ÇستثنأÊ هم موجوíÏ Ï لكه نه بدلېدæنكي صفتونه (Çساسي¡ مخفي¡ æÇ نوÑ). بعضې 
صفتونه چې مذكر حالت يې په (ì) ختمېږí¡ ښځينه حالت يې كېدìÇ شي په پسته يې (ې) æÇ يا ښځينه يې 

 íكه خج په لمړ ðلته معموالÏ .åÑتږې ښځه يا نرۍ ال æÇ ßسړ ìنر ¡ìسړ ìپه توګه: تږ áمثا Ï .(ۍ) جوړ شي
 .íنو بياجمع يې په (ۍ) جوړېږ íæ Èهم سېالæÏ كه خج په æÇ ¡íنو جمع يې په (ې) جوړېږ íæ Èسېال 

- هغه مونث نومونه چې په كانسوننټ ختمېږí په (ې) جمع كېږí. لكه: Ñæځ _ Ñæځې¡ لمن _ لمنې¡ Ñæېځ _ 7
 Ñډېر نو æÇ ¡ېځېÑæ 

- بعضې ښځينه نومونه په (æې) جمع كېږí. كالæې¡ ګناæې¡ بالæې.  8
- ښځينه خاÕ نومونه چې په (ۍ¡ æ ¡Ç) نه ختمېږí هم Ï جمع æÇ هم په Çشتقاقي حالت كې (ې) په Çخر كې 9

 Çخلي. لكه: پرæينې ډæډۍ æخوړله. خديجې ته مې æÇبه Ñæكړې. 

_(ì ) ملينه يې  

  . ìÒكرæÇ ¡منګى¡ لرګى¡ كوچنى ¡ìشئ: سړ ìېدالÑæÇ كې æÑپه الندې تو ÒÇæÂ غې يېÏ Ï
- ملينه يې كه Ï نوã په Çخر كې ÇÑشي نو هغه نوã يوÒÇې مذكر نوã كېدìÇ شي ( غير له مقصوÑې يې نه چې له 1

عربي نه ÇÑغلې æÇ åÏ مؤنث نوã هم جوړæلى شي. لكه فتوì¡ معنى æÇ نوæÇ (Ñ كه Ï صفت په Çخر كې ÇÑشي نو 
هغه صفت به حتماð مذكر نوã توصيفوí. مثالونه: تږì سړÇÑ ìغئ. نرÏ ìېوæ áÇنړېدÆ. بايد ææيل شي چې 

ملينه يې Ï جملې Ï حالت په ÇساÓ تغير كوæÇ í په معرæفه يې تبديلېږí. لكه: تږí سړí ته مې æÇبه Ñæكړې. 
 كرÇÑ íÒئيې æګټلې. 

2 :íÏ ÇÏ مثالونه يې .íپه ملينه يې ختمېږ íتوصيفو ãمذكر نو Ïچې مفر (ټيڅپلÑپا ) هغه فعلي صفتونه -
  .ìÏ هلىæ نګÒ ما .ìÏ ÏÇما هېوÒ ÏÇهېو ìشو äÇÑæ ÇÏ .غلئÇÑ تللى مسافر بېرته

3 æÇ ¡ìچا ¡ìÇسر ¡ìÇبډ ¡ìپا ¡ìشي. لكه: ځا áستعماÇ بايد ملينه يې íيې ختم كېږ æÇ لفÇ په ãكه چېرته نو -
 .ìÇنانو 
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  ښځينه يې (ۍ) –

  .Ñنو æÇ لۍ¡ بوډۍ¡ هګۍæځي. ډÇÑ كې ìمونثو نومونو په پا æÏبعضو مفر Ï غه يېÏ ¡په نومونو كې
ÇكثرðÇ همدÇ مفرÏ مونث نومونه Ï جمعې په شكل هم Çستعمالېږí. لكه ډېرې هګۍ مې æخوړې.  

 Ï هغو Ï ¡Ñسې نوÇÏ æÇ ښمنيÏ ¡íÑستي¡ ياæÏ لكه íختمېږ (í) نومونه چې په سخته يې Ïهغه ښځينه مفر
جمع حالت æÇ همدÑÇنګه Çشتقاقي حالت په ښځينه يې ختمېږí. لكه: ډېرې æÏستۍ مې æكړ ې¡ ستا Ï ياÑۍ نه 

 .Ñسې نوÇÏ æÇ áصوÇ ستۍæÏ Ï ¡مې توبه 

څنګه چې پوÑته ææيل شوá بعضې صفتونه چې مذكر حالت يې په (ì) ختمېږí¡ ښځينه حالت يې كېدìÇ شي 
په پسته يې (ې) æÇ يا ښځينه يې (ۍ) ختم شي. كه چېرته خج په æÑæستي سېالíæ È نو په (ۍ) ختمېږæÇ .í كه 

 .åلېونۍ شو Çكۍ غوÑÇخو :áمثا .íنو بيا په (ې) ختمېږ íæ Èسېال íخج په لمړ 

(Æ ) له يېÇæكړ  

Ï Ïې يې Ï ÒÇæÂ ښځينه يې په شاìÏ ä خو كړÇæله يې¡ لكه څنګه چې له نامه نه يې څرګندåÏ å¡ يوÒÇې Ç Ïفعالو 
سرÇÑ åځي. مثالونه: ÇÑځئ چې ځو. خلك په ÇÑÂمه پرېږÆÏ. كرìÒ كابل ته ÑæسېدÆ. ما له كړكۍ نه ټوپ æهئ 

 Ï په لهجه كې Ñقندها Ï ېÒÇله يې يوÇæيل شي چې كړææ بايد ¿Æتاسو څه كو .Êæننو ÇÑ چې معلم (ههÇæ)
 íستعمالېږÇ åÑپاÏ جمع- مخاطب Ï لهجو كې فقط æÑپه نو æÇ íستعمالېږÇ åÑپاÏ غايب -Ï0مذكر- مفر  

 Ï ÒÇæÂ åيو Ï چې ææ څه شى Ýكاډېمۍ هدÇ پښتو Ï چې ìيالæ نه يم نو ځكه نه شم ìمسلكي سړ åÒ څنګه چې
پاåÑ يې åæÏ توÇ æ ÇÑ íÑيستل. كه ستاسو سرå په Ïې Çړå څه معلوماíæ Ê نو لطفاÇÑ ðته æ يې ليكئ.  

(í) سخته يې  

Ïغه يې كېدìÇ شي چې هم Ï ښځينه æÇ هم Ï مذكرæ نومونو په پاì كې ÇÑشي.لكه: توتي¡ غوړæÏ ¡íستي¡ 
 .Ñنو æÇ ميÇÑÂ 

سخته يې يوÒÇې Ïغايب شخص Ï پاÏ åÑ فعل Ï حاظر حالت Ñ Ïيښو په پاì كې ÇÑځي. مثالونه: Çحمد ÇÑځي¡ 
 هوÇ خرÇبېږí¡ خلك ډæډۍ خوíÑ¡ ښځې كالي مينځي. 

  .íæ íبل نه جوړ شو Ï ځي چې يوÇÑ كې ìنومونو په پا æÇ هغو صفتونو æكثرÇ Ï سخته يې
 مثالونه: 

ßست ,پاكي پاæÏ ستيæÏ, پÇپي خرÇسم صفت ,خرÇ, كتابي Èطني ,كتاæ طنæ , ساسيÇ ÓساÇ, سم صفتÇ 
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 پښتو Ï يوې باخترí ژبې په توګه

 ) åژبتوكميز ( كثريتÇ بومې ) نى ډېرۍÇنكو پخوæسيدæÇ تر ټولو äفغانستاÇ Ï پښتانه .åÏ پښتنو ژبه Ï پښتو
Çتنولينګويستيكي ) æګړنى ډله åÏ. پښتو æÇ پښتانه له تاÑيخي-جغرÇفيايي پلوå په شماá ختيزæ سيمو ( 

 Ï سكه¡ ساكه¡ ساß ( كاÓ ) æÇ ساكانو په نومونو ياÏېدæÇ á پښتو  پامير¡ بلخ ...) Çړå لرÏ . í پښتنو نيكونه
æÇ (Òقفقا)سيتيæÇ : سنۍ ساكي ژبې¡ لكهæÇ ېÑنو .åÏ شوې ÏباÒ ساكې ژبې نمسۍ Ï ژبې 13- 12هم íپامير 

íڅخه ګڼل كېږ æې خويندÏيې له نژ 

 Ïميال ) ÏيږÒ چې تر íياني ټبر ګڼل كېږÑÂ سيانو تر څنګه پنځمÑپا æÇ يانوÏتيانو¡ ماÑېستاييانو¡ پاæÇ Ï äساكا
) پېړۍ پېړۍ له مخه يې له منځني ختيځ æÇ كوكاسه ( قفقاåÒ ) تر شماá لويديز چين¡ هندæ كشميرå سترې 

 Ï خپل  سترې ÇمپرÇتوÑۍ ÇÑ منځته كړې Ï æÇ سكندÑ مقدæني په مشرۍ يې Ï يوناني ير غلګرæ په æړÇندې
Çصلي ټاټوبي ( باكتريايا بلخ Â Ï æÇمو شاæ خوÇ سيمو ) Ï فاÚ كړې æÑæ ÇÑ æÇسته يې Ï لومړí خپلوÇ ßÇفغاني 

كاله پخوÇ يوå برخه ساكاä له شماله¡ 2 196 يوناني - باخترÇæ íكمني Ç Ñمنځته كړې åÏ . تر ننه  æÏلت په توګه
" äيې په خپل نامه "ساكستا ( نجÑÒ ) ې كښتنۍ سيمهæهلمند نا Ï æÇ áكوچېدæÇÑ چې  سويل ته åæنوما æ 

 ¡åړنګه شو íÑتوÇمپرÇ äساكستا Ï پيړۍ كې چې ( íÏميال ) íÏېږÒ يمهæÏ ښت. پهæÇæ äسته پرسيستاæÑæÇÑ
په شماá كې ساكي توكمو كوشانياتو Ïبلې ÇمپرÇتوÑۍ بنسټ كېښوÏ چې Ï هيوÏÇ پر شماá¡ لويديځ æÇ سويل 

 سربيرå يې شماá لويريز هند æÇ كشمير هم په خپله æلكه كې æÇÑستل .

پښتنو ساكانو په غوæ Ñ هرÏ æÇ ÊÇ هلمند ÑÇ æغندÈÇ په Ñæشوæكې تر غوړې مرغې ( ÇÑÇكوÒيايا æÇسنى 
 لويې æ æÇړې سيمه Çæكۍ ( ملوÇ ßلطوÇيفۍ ) ÇÑمنځته كړې ÑÇ  æÇغستاæÇ ( ä كسې غرå تر لمنو بېال بېلې

 æÇ åغيزمنه شوÇ يايې ژبو څخهÑÂ íې توګه پښتوله هندÏ په .áشو åÑخپا åكشمير æÇ هند æ سته تر سېندæÑæÇÑ
 بې له Ïې چې يې له  ډېر څه يې ترې په خپله ځولۍ كې ÇæÇÑخېستل¡ په تېرå غبرګژبيزÇæلى ( ټ ¡ ډ ¡ ړ ¡ ڼ )¡

 ÇيرÇني" خپلوÇنو ژبو¡ په سركې همټبر æ پاميرí ژبو æÇ بيا له پاÑسي¡ كوíÏÑ ¡ بلوڅي ... هغو سرÑÂ  åياني "
 Ï كې (áæجد) ې الندې لښتيليكÏ مخامخ شي . په åخرخشې سر æÇ له پوښتنې æÇفيايي تړÇيخي جغرÑتا

 پښتو تاÑيخي- جغرÇفيايي ÑÏيځ ښه ترÇ ليدالì شئ :
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 ټكى æÇ ليك نښې

 Ç æÇ åشتباÇ يو جمله يا كلمه له æÇ ìخل لرÏ ليك په لوستلو كښي Ï نښې شته چه æÇ نه ځيني ټكى æÑبى له تو
بهاã څخه ژغوìÑ يعنى Ï Ïغو نښو æÇ ټكو په ليكلو سړì پوهيږí چه په كوã ټكى بايد سړې ÑÏæيږæÇ ì كومه 

 Ï تعجب ¡ پوښتنى ¡ خطاæÇ È نوæ Ñ كفياتو څر گندæ نه په همد غونښو    پوæ ìÑتړí .  بلى جمله يا كلمه په
ìهميت لرÇ چه په ليكلو كښى ډير íټكو كيږ æÇ áæلته يې په مختصر ډÏ æÇ   .ښيو  

 æ   æÇې لكه.Òما په باÛ كښي مڼې¡ناÇÏÑÒ ¡ßلو  چه يوå په بلي عطف  ليكى  Ï هغو كلماتو تر منځ .(¡) ÇÏنښه1
åړæ åنگ يوÑ Çې  لكه. څه  بيليږې  نښه  همدغه  په  بلى نه  له  جمله  يا نيمگړې   ښفتالو شته . همدÏ  åكړÇÑ   

  ÑÏ كړíÏ ¡å نښې ته فاصله ( بيلوæنې ) Çæيى.  مې ¡ بيرته

 æ ÇÑلې ÇÏ Ï æÇسى جملو په Ãخر كښې åÒ º ìæ له چا سرå بد نه كوºã بدæ   ìقفه  Òياته ÇÏ (º) نښه له فاصلې نه2
 مې نه åÏ خوښهº نيكى مى خوښه ÇÏ º åÏ نښه æقفه (ææÑÏنى ) بولي.

 لكه Òمونږ هيوÏÇ يير   åÏ  عالمه  Ï تمامښت  جملې په Ãخر كښى ږÏې Ï æÇ خبرÇÏ (.)  ì نښه Ï يوې كاملې3
. ìÏ نو كښۍæÑپه ښا äقصابا æÇ كښې æشپانه په غر .ìنه لرæغر 

4( : )  ìړÇمى غو åړÒ لكه .ìæ پسېÑæ تفصيل بې æÇ Íچه شر íæ خر كښىÃ هغى جملې يا كلمې په Ï نښهÇÏ   : 
åيو ¡ ãكړ Çست پيدæÏ ښه يوښه  Ï æÇ ãلر æ ند  نامه  ښه  كتابخانهæشم .  خا  

5áæÇ .ìستعماليږÇ áæې ډÏ په æÇ نښه څو ځايه ÇÏ (-)   ìÇځ - خدÑæ لكه هغه åÑپا Ï لوÏښو Ï معتر ضه جملو Ï 
  ÇÑنه خوÇبدì شوì.  په ماباندì څومرæ å غمېدå چه ته Ïې بيانه æÇÑلى -

 چيرته چه په كوÇÏ ãستاä يا مقاله كښى æ æÏ Ïتنو سوæ áÇ جوìæ ÈÇ ¡ نو Ï هغوí نومونه نه Çخستل   æÏهم
  لكه ::   كوÑæ  ì  كاÏ  Ñ نامه  æÇ بل  Ï يوå كيږÏ æÇ ì غه عالمه

                               محموÏ : لغماä ته ځم                       چېرته ځي¿  محموÇ - åÏحمد æ æيل :

       ¿ ìڅه كو  

 íړÇغو Ñهلته مي مو æÇ ته ځم Ñخپل كو Ï 

  شو .   چه Ïلته æÑæسته æÏ ¡ áæÇهم ¡ ÑÏيم ¡ نه æليكل  پخ همد غسې ځاì كښې ليكل كيږì لكه ÑÏيم :

 هغه جمله ÇÏ ستاهاã   جملي په Ãخر كښى چه Ïغه نښه ÇÏ  íæ نښه Ï سوæÇ áÇ پوښتني عالمه Ï åÏ هرې  ( ¿ )6
 په Ãخر كښي چه Ïغه نښه نه   Òين Çهللا سبق Çæ يى ¿ كه Ïغه عالمه Ï Ïغو جملو  ìÏ باÛ ته ځى ¿   معنى لرì لكه
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ìæ ìÏ ÑخباÇ ليكونكي مقصد Ï چه ìكه  معلوميږ æÇ  .......... پوښتنه  

7 æÇ تعجب¡ تحسين ¡ Èخطا Ï نښهÇÏ ( ! )  ÓفسوÇ  åÑپا Ï  åÏ  الندې جملو كښې .  لكه íÏ په  

! æنو ! پاڅيږ ښاغلو ! ملگرÇعزيز  ! Æكړæ طن خدمتæ Ï !                                  .ìÏ ښكلى ! åڅومر åæÇ  

 Çفرين ! Ï خدÑ ìÇحمت شه ! Ï پښتنو په مړÇنه.

ìæ كښي åخرÃ جملي په Ï نښه كله ÇÏ ìستعماليږÇ áæهمدغه ډ åياترÒ æÇ  ته  چه پهÑينئ.  پوæ چملو كښې يې  

 چه ډير ÒياÇ Êهميت نه   تو ضيح يا معترضه جمله ليكى  هغه  ) Ï Ïغسى åæ Ï ليندå ئيزæ كر ښو تر منځ  (8
 Ï ساÑ Ï   åÏحماä با با ÇشعاÑ ( چه ستا خوښ ìÏ )            لرæÇ ì حذفوá يې جملې ته څه Òياä نه Ñسوì لكه ...

   ډيرå ښه نمونه åÏ. خاÕ نومونه ¡ Çعد æÇ ÏÇ خاÑجي كلماÊ هم په Ïغو كرښو كښي ليكى لكه Òما Çنشأ
  ) كتابه æړìÏ ì .10ملگرì ( Çحمد ) ÇÑغى¡ ستا ÑæÑæ له ما نه (

 ÇÑشي نو   جمله يا كلمه   معترضه  بله  جمله كښې  معترضه  يوå  په  چه  په كاÑيږÇÏ   íنښه هلته   ]   . [9
 سړÇÏ   ì سړì ډير بد  ]  مي Ïې غاړå نه نيسې   كه Ñښتيا Çæ æيم [خدÇÏ  Ì ìÇسې ليكي .  جملي  Çæ ÏړÏ åغه

.. íÏ 

 æړì نو په Ïغو كرښو كښي يې ليكى   ÇÑ  )) كله چه يو عباÊÑ له كوã كتابه ÇÑنقلوì يا كومه مقوله    (( 10
)) íÏ يلىæ ښونكيÑمونږ الÒ..........طن لكهæ Ï  ìÏ جز äيماÇ Ï مينه   ((    

 åÏ لكه.......... Òما په   ليكلو عالمه   Ïنه  ځينو كلمو  كولو Ç  Ï æÇيښوÏ áÏ خبرÏ æ قطع  (....) څو ټكي څنګ11
 كتابونه شته . صرÝ ¡منطق¡ فقه...... Òما ځاí ته څوتنه ÇÑغلل چه نومونه يې   Ï Ïغو علومو كتابخانه كښى

ìÏÇÏ ...... ¡صبا ¡Ñباسين¡ سمسوÇ¡لمىÒ  

 خو تر   بر  ÇæÏړÏ  æ  نو  كيږì  شرÚæ  برخه  æÇ بله  شي  تمامه  برخه  يوå  مقالي  Ïيوì  چه . (***) چيرته12
  بلى نه بيله شي .  له  برخه  يوå  ليكي چه  ستوíÑ  يعنى  نښه  Ïغه منځ

 
 

 
 

 
 



 مخ لمبر( 116/151)

 áقسامو پيژندÇ Ï "ì" Ï 

 :íشكلونه لر ÇÏ ليكل "ì" Ï په پښتو كې 

  íبې له كومه نښې ليكله كيږ "ì" ÇÏ ¡ ìګلوÑæÑæ ¡ìلكه خپلو (ì ( فهæلف: معرÇ
 È: مجهوله (ې) 

ÏÏې توìÑ شكل لومړì چپه (يا) åæ چې æÇږåÏ لمن ÑÏلوåÏ مګر څنګه چې ÇÏ شكل كه Ï كلمې په منځ كې ÇÑشي 
 æÇ íæ äخر كې يو شاÇ æÇ چې په منځ åشو åكړ Ñæ ټكي سر به سر åæÏ فه يا تهæنو ې يعني معر íپيښو ÊشكاالÇ

  ... Ñې ¡ غلبلې ¡ مېلمه مېرمنه يا نوÑلكه نا ìيه كيږÇæ كشاله æÇ ÏږæÇ ìÑتو ÇÏ
په ليكلو كې Ï معرفي æÇ مجهولي يا فرÞ په كاíÏ Ñ كه نه íæ مانا غلطيږí بيلګه : خاندí (معرفه ì) خاندې 

 (مجهوله ې) مانا يې فرÞ لرí ¡ يو غايب æÇ بل مخاطب فعل ìÏ ¡ يا لكه مستى æÇ مستې ¡ مينه æÇ مېنه ... 

Ì : تانيثي (ۍ) ÇÏ ۍ په Çخير كې يوå كوچنۍ لكۍ لرí چې Ï نوæÑ ياګانو سرå يې فرæ Þشي لكه : چوكۍ ¡ 
 ... Ñنو æÇ ډۍ ¡ نجلۍæخولۍ ¡ ډ 

Ï : ثقيله (Æ) ثقيله (Æ) هم Ï تانيثي يا په شاä ثقيله ÇÏÇ كيږí مګر په ليكلو كې يې شكل فرÞ كوí يعني په 
Çخير يا پر سر همزå لرí بيلګه : ÇÑغلئ ¡ ځئ چې Ç ÇÏكثرÏ Ç جمع مخاطب په Çخير كې ÇÑځي .  

 ماخذ : ÏÇبي فنوÏ ä عبدÇلرÝæ بېنوÇ ليكنه
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 پښتو Çمال په پښتو كتابونو كښي

äكښي يو سم لټو Èغه باÏ په æÇ ìÏ غلىÇÑ Óسه ډير لږ په الæÇ كتابونه تر åړÇÒ پښتو ژبې Ï   . íشو ìÏ هم نه 
 مو نه ìÏ يا مو ئى Ï نظم æÇ نثركو مه نمونه چيرته له   æÇ ìÏ ليدلى  قلمى ÃثاæÑ نومونه ÑæÇېدلي مونږ Ï ځينو

.åÏ íشو åتير åنظر   

áپښتو ليك تحو Ï جهæ په همدغه Ñتطو æÇ  ìÒÇيو æÇ لىÏنشو ښو áæډ åÑپه پو   Ï له مخي æÑثا ÃæÏمو جو Ï 
  ښيو.  ځه  نه پښتو ليك مختلف شكلو نه æÇ صوÑتونه څه

 Ï چه íÏ ړ نظمæ مير كرÇÏ هغه åÏ غليÇÑ Óنمونه په ال íلومړ ÈÏÇ پښتو Ï خته چهæ غهÏ 139تر Çخوæپه شا å 
.ìÏ يليæ كښي ئې 

 Çæ لى څه نه څه ÇÑښيى مگر Ç Ïمال په برخه كښي  ÇÏ شعر Ç Ïنشأ په برخه كښي Ï پښتو Ï لر غونى ÈÏÇ څنگه
 مومو چه   æخت په كوÇÒ ãړå قلمى كتاÈ كښي ئى نه ترينه صحيح æÇ پوÇ åÑستفاåÏ نشو كولى ځكه چه Ï خپل

 ÇÑښيى بلكه Ï محمد هوتك په كتاÈ (پڼه خزÇنه ) كښي ئي گوæÑ چه Ï شاå حسين هوتك په  æÒړ Ñسم خط
  å كښي ليكل شوÏ æÇ åÏ í محمد هوتك پښتو Çمال ښيى .1141 په  Çمر

Èكتا ãپښتو ليك كو Ï چه  íÏ ليأ څو پاڼېæالÇ تذ كرته Ï ما كو äسليما Ï ښيې ¡هغوÇÑ لو مړۍ نمونه   Ï چه 
  شرÚæ كوæ.  تاÑيخچه ÓæÇ مونږ له همد غه ځايه پښتو ليك
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íÑتو íپښتو ځانګړ Ï 

Ï پښتو Ï مخصوصو توÏ æÑ ډæلونو ځاì پيژندÏæÇ á هغو مرÇعاÊ كوÇ ¡íÏ áكثر ليكونكي Ï ځ æÇ څ فرÞ نه 
 ÇÑفرقونه خو ÇÏ مګر íلي نه قايليږÇ( ځ) پر بېلوæÇ (Ò )Ï كله íÏ ته ملتفت نه Þژ فر æÇ ږ Ï نګهÑÇهمد íكو

 :íپيښيږ ÊشتباهاÇ سېÇÏ يه ليكلو كې æÑمخصوصو تو Ï پښتو Ï مثال íنه شي معنا غلطيږæ كه íÏ íÑæضر 

ږ:  
ÇÏ توåæÏ íÑ تلفظه لرí بلكي كله كله پر æÑÏ لهجو æيل كيږí (ږ) چې يو Ñقم Ï (ژ) ډبل íÏ ÒÇæÇ چې ÇÏ تر غزني 

 Ï چې åÏ ( ږ) ترمنځ لهجهæÇ (ګ)Ï يمه لهجهÑÏ æÇ åÏ لهجه Çكابل كښته خو Ï بل( ګي) چې ¡åÏ لهجه Çته خوÑپو
لوګر شاæخوÇته åÏ. نو ليكونكي بايد پخپل ليك كې ÏÏې توíÑ ځاæ ìپيژني æÇ هغه Ï پاÑسي په ګ æنه ليكي 

كه نه íæ مانا يې تغير مومي بيلګه: لږيدÏ á كم شدä په مانا æÇ لګيدÏ á چسپيدä يا Ï ګرفتن په مانا ÇÑځي 
  .íæ مګر په ليكلو بايد يو شكل íæ چې åپه هر íنه كو Þپه تلفظ كې څه فر¡íæ بيل åبايد سر

 ÇÏ كوژ ليكي چې ìكوږ په ځا Ï ليكي åژير ìپر ځا íږير Ï íنه كو Þژ فر æÇ ږ Ï áÇلمي ليكوÒ نګه ځينېÑÇهمد
 .åÏ لويه غلطي åهم يو 

ښ:  
  .åÏ لهجه åترمنځ يو ææÏ ېÏÏ يلæÇ Î چې يو ښ بل íتلفظه لر íÑÏ هم تقريبا íÑتو ÇÏ

 ßڅو æÇ ليكي ãÇÏښا åÏ چې عربي كليمه ìپر ځا ãÏÇ Ï ßڅو íكو åشتباÇ كثر ليكونكيÇ كې هم íÑې توÏ په
 æÇ Ñښو áښند æÇ áليكي. بيلګه: خند íÏ په مانا äخنديد Ï چې áخند ìÏ په مانا äÏكرÑنثا Ï Öپه عو áبيا ښند

  .Ñسي نوÇÏ æÇ پخه æÇ پښه Îپو æÇ پوښ ¡ Ñخو
څوß ال ÇÏ توíÑ په شين ليكي æÇ تلفظ كوí مګر ÇÏ هم علط íÏ بيلګه : خندá¡ښندá ¡ شندÑÏ áې سرå جال 

 .íلر íæجال مانا 

 ìپر خيل ځا æÇ áپيژند ìځا Ï íÑې توÏÏ نو ځكه پر ليكونكي . íÏ بېل بېل ¡ Ñشو ¡Ñخو ¡ Ñنګه : ښوÑÇهمد
 .íÏ ãÒال áستعالوÇ 

ځ:  
 . íشي بعضي ليكونكي يې نه كوæ Þڅخه فر (Ò ) ې بايد لهÑې توÏÏ íيل كيږæ ندæÑÏ لږ شانته (Ò ) چې تر
 ÇÏ مګر ¡ íهغه ( ځ ) ليكل كيږ íæ (Ò) ìچې هر ځا íÏ áيې خيا ÇÏ æÇ په ځ ليكي åړÇæÏ ځما æÇ ماÒ : بيلګه

 æÇ يا ځر æيعني بر íÏ مرÇ ځه íÏ من په مانا Ï åÒ بيلګه . ì(ځ) خپل ځا æÇ íلر ìخپل ځا (Ò) ¡ åÏ غلطه åعقيد
.....Ñړ يا نوæÒ æÇ يا خوړ ÑæÒ 

 
څ:  
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 åشتباÇ ÇÏ مګر¡ íنه لر íنه لر Þ(څ) فر æÇ (Ó) چې íلر åعقيد æÇ íæګډ åسر( Ó) كثر خلك لهÇ هم íÑتو ÇÏ
كوí هم په تلفظ æÇ په Çستعماá كې فرÞ لرí بيلګه: څوæÇ ß سوß په يوå مانا نه íÏ همدÑÇنګه څا æÇ سا ¡ څر 

 æÇ سر æÇ æÇځاæÇ æÇ ÑساÑ يوå معنا نه لرí ډ : 

 ÒÇæÇ لرÇ íكثر ليكونكي áÇÏ Ï سرå مشتبه كوæÇ í ځيني چې پر هر ځاÇÏD áÇÏ ì توíÑ هم چې Ç Ïنګليسي 
ææيني( ډ) يې ليكي بيلګه : په ډيرæ ځايو يا Ñæځپاڼو كې æينم چې څرګند څرګنډ ليكي ÇÏ æÇ غلط ìÏ . په 

 åÏÏ æÇ åډډ ¡ ÏÏ æÇ ډډ ¡ ãÏ æÇ ãډ ¡ ÏÑ æÇ ډÑ : بيلګه íخپل خپل ځايونو لر æÇ ¡ ( ډ) همæÇ هم شته (Ï )پښتو كې
 . íلر Þډېر فر 

ړ:  
 Ñمو æÇ بيلګه : موړ íلر Þهم په مانا كې فر æÇ شي هم په تلفظ åپيژندæ څخه جال (Ñ )Ï هم بايد ìځا íÑې توÏÏ

 چاړæÇ å چاåÑ پړ æÇ پر ¡ خوړ æÇ خوÑ يا نوÇÏ Ñسي.... 

ټ :  
 ÒÇæÇ لرí له (Ê) څخه هم معنآ æÇ لفظآ جال ÇæÏ æÇ íÏړå په پښتو كې شته بيلګه : پټ ÇÏT توíÑ هم Ç Ïنګليسي 

 æÇ پت ¡ æÇ پت ¡ سټ æÇ ست ¡ كت æÇ كټ ¡ ټوæÇ á توá يا نوÇÏ Ñسي.... 

ڼ:  
 )æÇ (ړ )لكه íلر ÒÇæÂ سيÇÏ æÇ íيل كيږæ په غنه æÇ íلر Þڅخه فر äعمومي نو æÇ ßمشتر Ï هم äنو ÇÏ پښتو Ï
 äنو Ï æÇ ¡ ځيÇÑ كلمې يه سر كې نه Ï ې چې هيڅكلهÏ ÇÏ يو خصوصيت íÑې توÏÏ شي ÇÏÇ يوځي åچې سر (ä

 سرå هم معنآ æÇ لفظآ فرÞ لرí بيلګه :

  .....Ñنو æÇ چنه æÇ كانه ¡ چڼه æÇ بانه ¡ كاڼه æÇ باڼه 
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 Ï پښتنو په Çړå نوې څرګندæنې

 æÇ نېæې څرګندÏږæÇ (ې پېړيو كېÑÏ ستيوæÑæ په åپه تېر) لرغونپوهانو æÇ نكوæګڼ شمېر څېړ åړÇ پښتنو په Ï
 áÇæ سلهæ Ï يې پښتانه Çكه له يوې خو æبهرنيو يرغلګر æÇ ښمنانوÏ نيوÑيو شمېر كو .íÏ íكړ åڅېړنې تر سر

تيرí له كبله æژلي æÇ بې كوåÑ كړíÏ í خو له بلې خوÇ يې Ï غچ æÇ كساÇ Êخستلو له بابته Ïغه ستر æÇ مېړني 
æÇلس ته فرهنګي Òيانونه هم Ñسولي ÏÏ . íÏې æلس لويه فرهنګي شتمنۍ يې يا لوټ كړې æÇ يا خو يې له 

مينځه æړې åÏ . له Ïې سربېرå بهرنيو (په سر كې Çنګليس Ç æÇيرÏ äÇ بېلګې په توګه ياææÏ) خپلو ليكوÇلو ته 
 åګيزÇنو له مخې ډæخپلو څرګند Ï نهæندÇ غولونكي æÇ توكم په هكله شكونه æÇ غه ټبرÏÏ چې åæ لېÑسپا åندÏ

 íÏ ßسې بې بنسټه خبرې چې ګنې پښتانه څوÇÏ ستانو په ناپوهۍæÏ æÇ ښمنۍÏ ښمنانو پهÏ نو ځكه خو .íكړ
æÇ له كومه ځايه ÇÑغلي íÏ¿ چاغې كړíÏ í . له نيكه مرغه چې æÑæستيو څېړæنكو ÇÏ خبرå سپينه كړå چې 

 æÏÇلويديځو هېو Ï æÇ áÇسيمې ليكو Ï كړې چې يو شمېر åګيزÇيې هم ډ åخبر ÇÏ خو íÏ äياياÑÇ پښتانه په خټه
څېړæنكي Ñښتيا چې Ç ÏنګرېزÇنو السپوځي Ï æÇ ææغو (ګوÑګانيانو¡ صفويانو æÇ قاجاÑيانو) السپوڅو Ï خپل 

 Óنو الæسې په ناسمو څرګندÇÏ åÑخوښۍ لپا Ï ښمنانوÏ فرهنګي æÇ غو سياسيÏ Ï ناسپېڅلي چوپړ له بابته
پوÑې كړì چې ساìÑ يې په تاÑيخ كې لږ تر سترګو كيږí. هخامنشيانو¡ ساسانيانو¡ تركانو¡ چينيانو¡ 

عربانو¡ چنګېزيانو¡ Ï هند ګوÑګانيانو Ç Ï æÇيرäÇ صفويانو æÇ قاجاÇÑنو æÇ نوæÑ له Çفغانانو سرå له سياسي 
Ïښمنۍ سربېرÏ å فرهنګي Ïښمنۍ له كبله هم له Ïښمنۍ ډß چلند كړæ .ìÏ ìلې يوå خبرå بايد هېرå نه كړæ چې 
 Ï فغانانوÇ æÇ پښتنو Ï يستلى چېÇ ÑياÒ ڼا كېÑ ندې پهÏ خپلې سپېڅلې Ï لرغونپوهانو æÇ نكوæيو شمېړ څېړ

څرنګوÇلي æÇ څومرÇæ åلي په Çړå بې پرې ÇÏسې څه æكاږí چې æÇسني ÇÑ æÇتلونكي نسلونه له تاÑيكي نه 
 åخبر ÇÏ هڅو كې æنكو پخپلو علمي هاندæڅېړ æÇ لوÇليكو. íپه ګوته كړ Ñæ تهÑæ åÑسمه ال åيو æÇ íÑژغوæ

سپينه كړې چې پښتانه ÑÇياياæÇ íÏ ä پښتو Ï هندæÑÇ æپايي ژبو څخه هغه ژبه åÏ چې په هندÑÇ æيايي څانګه 
 åړÇ ېÑپو Îختيځ ښا áيايي ډلګۍ په شماÑÇ Ï æÇ íيايي ډلګۍ كې شامليږÑÇ غې څانګېÏ Ï ځي¡ بياÇÑ كې

 íيښى …لرÇ ټكى ìپا Ï شكونو ته æÇ نوæندÇ نكوæغولو æÇ ژبپوهانو بې بنسټو æÇ چې لرغونپوهانو ÓæÇ 
æÇ ¡ìÏسني ÇÑ æÇتلونكي كوá ته Çړينه نه بريښي چې تېرې Òړې ببواللې بيابيا پخپلو ليكنو كې ÇÑ غبرګې 

كړæ .íړÇنديز ìÏ ÇÏ چې Ï ساينس æÇ پرمختلې تكنالوژí په Ñڼا كې ÏÏې æÇلس پيدÇيښت æÇ پايښت Ï تاÑيخ 
æÇ ژبپوهنې له مخې په نوí علمي ميتوÏ نوې څېړنې پيل كړÇÏ . í چې Ï كيس عبدÇلرشيد Çفسانوí شته Çæلى 
 Ñغو æخبر íفسانوÇ áæې ډÏ خو په åÏ نه åخبر áمها åÏږæÇ Ï ÇÏ íÏ يښې ځغلوليÑ يتونو كې لږې يا ډېرېÇæÑ په

غوåÑ بريښي لكه ستر كهزÏÇ چې په Ñæته څېړنو تياåÑ ګوټونه Ñڼا كړíÏ í. په تېرÏ å غرغښت يا ګرشاسب په 
څېړنه كې چې له يوې خوÇ يې Ïخپلو علمي څېړنو نچوړ æړÇندې كړæÇ ì له بلې خوÇيې Ï ستر شاعر "حكيم 

Çسدí طوسي" شعرæنه تفسير كړæÇ í څېړلي íÏ . نوموړí په Ïغه كتاÈ كې Ï بيټني (بيټ=Çتريت)¡ سړبن 
) په ÇړæÇ åږÏې خبرې كړÇÏ æÇ íÏ íسې يې په ګوته …(سرæند) æÇ په تېرÏ å غرغښت (ګرشاسب = غرشاسب

) Ï åمېړ äغه پښتوÏ غه ستر 3000-2400كړې چېÏÏ ستا له مخېæÇ Ï كه چېرې" . ìÏ ìند كړæمخه ژ Ï كاله ( 
 æسپړæ ند نېټهæژ Ï تلøÇ… Ï ندæغرغښت –ګرشاسب ژ Ï يا 2400 نو æÇ 3000 ټكلېدلىÇ كې Çخوæكالو په شا 

 ÏÏ åÒې Çند پلوì يم æÇ تايúدãæ يې ." (æګوÑۍ غرغښت يا ګرشاسب كهزÏÇ لومړì مخ). فرÇنسوí …شي 
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لرغونپوÑÇÏ" åمسټټر "ګهرشاسب" Ï كابل Ï يوøÇ åتل په نوã پېژني . ÑÇÏنګه تاÑيخپوå كهزÏÇ بيټ نيكه يا بيټن 
له Ïې سربېرÇ" Ï åترÊ" په نوã هم ياÏ كړæÇ ìÏ ì ډÇګيزå كړې يې åÏ چې æÇ Ï ÇÏستا په كتاÈ كې ÇÑغلي نومونه 

íÏ كه چېرې "ÇترÇ" Ï "ÊترØ" په بڼه هم æكاږá شي كوã باß نه لرí .نوموړÇ Ï íترÊ (بېټني ) په Çړå ليكلي 
 åÏ كمنۍ چلولېÇæ åګانو په پرتله ډېرÏÇشهز æÑنو Ï ÊترÇ" :íÏ… ÏÇ8" (غرغښت¡ ګرشاسب كهز Çمخ) همد 

" :íÏ ند كښليæړÇ ېÏ په Ñغبا åيخپوÑنامتو تا ÏÇهېو Ï ÒÇÑ… كې äپه سيستا ÏÇهېو Ï موږÒ äتالÇ ډېر نامتو 
íÏ جمشيد له پښته Ï äتالÇ غهÏ چې íته شوÑپو ÇÑ… كړ لهæ åÏÇæ åسر Ñله لو åنګ شاÑبلي كوÇÒ Ï جمشيد چې 

هغې څخه Ï "توÑ" په نوÒæ ìæÒ ãېږېد . له هغه څخه "شيد سپ" له نوموړí څخه (توÑګ) æÇ له طوÑګ څخه 
"شم" له هغه څخه "ÇثرæÇ "Ê له نوموړí څخه "ګرشاسب" (غرشاسپ) æÇ له ګرشاسپ څخه "نريماä" له هغه نه 

مخ) Ï سيستاä په تاÑيخ æÇ 277"ساã" له ساã نه "æÇ "áÇÒ له áÇÒ نه "Ñستم" Òæېږېد ." (تاÑيخي جغرÇفيه 
 ÑناÇ Ï خپل سفر په ترڅ كې Ï "ګرشاسپ" ìæÒ "ÊثرÇ "Ï چې ìې خبرې پخلى شوÏÏ كې هم "ßلملوÇ ìحياÇ"

 æÇ136-128 خرما æنه æليدå چې له بابته يې Ïسيستاä بنسټ كېښوÇÏ . Ïسې هم æيل كيږí چې ساكاä په (
 æÏغه سيمه په ياÏ غلل نو ځكهÇÑ ته (äسجستا=äسيستا=äنګ =سكستاÑÒ) غې سيمېÏ ( كې íÏمخزيږ

.åشو áنوموæ نومونو æشو " :æكاږ åندÇ له ÊÏæهېر Ï … "پايي ساكانو ځانونه "سكلتæÑÇ Scoolotes بلل … 
 íÏ هم ساكانو "سكه" بللي ÔيوÑÇÏ… پښتانه æÇ چې مخ په 2…"(پښتو äيايي ساكاÑÇ لې هغهæ . (مخ

 Ï مبيو كېæپېړۍ په ړ íÏمې مخزيږæÇ Ï چې íÏ هغو ساكانو پاتې شوني Ï ÇÏ íÏ íشو Êما ÇÑ سياÇ مينځنۍ
 Ï åساكانو سر æله ختيز äلويديز ساكا æÇ íتوپير لر åساكانو ژبه سر Ï" ښتل نو ځكه خوæÇæ ÇÑ نوæله غر Òقفقا

ژباړä په æسيله خبرې Çترې كوí " (كله چې ساكاæÇ Ï äسني Çفغانستاä ځنو سيمو كې ځاì په ځاì شوæÇ á بيا 
كله چې æÇ ßÇæ Ï تاÌ څښتن شوá نوموړÏ í هېوÏÇ شماá ختيزې æÇ شماá لويديزې سيمې æنيولې æÇ بيا يې 

 íغزنو Ï (پښتنو) فغانانوÇ خو åÑې پر مخ الړ .په ښكاÑستانه پوæتر هند äÇ كې ìچې په پا åته مخه كړ íÑهر لو
 åæ ساتلې íÏÇÒÇ مېشتو هغو خپله Ñله . مګر په غوæبرخه جوړ åستر åلښكر يو Ï شاهانو íغزنو æÑنو æÇ Ïمحمو

æÇ ښايي ÇÏسې شاهاä يې ÑÏلوÏلي چې åÑøÇ يې Ï لرغوني ÑøÇيانا يوå ضحاß نومي ټولوßÇ ته ÑسيدÇ) . åلفسټن 
9-158 íساطيرÇ سېÇګنلى نو ځكه خو "همد ÝÏÇمتر ßسها Ï ßنكو ضحاæڅېړ æÇ لرغونپوهانو æمخ ) ډېر 

 ÑياÒ). شي ÊباÒ "ßقيعت "سهاÇæ يخيÑيو تاÏ شي ìÇكيد ß142" ضحا åړÇ په ßضحا Ï مخ) لكه څنګه چې
 ØترÇ) غرغښت¡ بيټن ¡ سړبن Ï نګهÑ ÇÏ æÑيخ كې ګوÑپه لرغوني تا äفغانستاÇ Ï ìځا ìنګېرنې ځاÇ íساطيرÇ

 )¡ يما (يم-جم-جمشيد) Ï æÇ نوæÑ په Çړå هم æÇږÏې Hio Shengah¡ ګرشاسب ¡ سرند) ÇفرÇسياÈ¡ هوشنګ ( 
څرګندæنې شوíÏ í گ كه چېرې ضحاÏ ß" ساكو" معرíæ È نو ساكانو خو Ç Ïفغانستاä په لرغوني تاÑيخ 
كې æړ ځاì تر السه كړÇÏ Ï æÇ ìÏ ìسې يوې لويې Çæكمنۍ بنسټ يې كېښوÏ چې پاتې شونو يې په لسګونو 

 äفغانستاÇ كې په Çخوæپېړۍ په شا íÏشپږمې مخزيږ Ï چې هخامنشيانو áكړ گ هغه مهاæ كلونو حكومت
 ã Þ ) يو Ï بل پسې باختر¡ ستا ګيديا (Ç Ïفغانستاä مركزã Þ 545 í – 539تېرæ ìكړ په پرلپسې توګه يې (

سيمې)¡ سيستاä¡ بلوچستاÏ æÇ ä ګندهاÇÑ سيمې الندې كړې æلې Çفغانستاä شپږ كاله Ï "كوÔæÑ" له پوځ 
سرå جګړæ åكړå چې په پاì كې Ï هغې خونړۍ جګړې له بابته چې په كاپيسا كې پېښه شوå پخپله كوÔæÑ په 

529 Ï خو لكه څنګه چې íنه كوæÏې جګړې ياÏÏ چې åæ پاڼه åيخ يوÑليكلي تا Ï ÇÏ .شو áژææ كې áكا ã Þ 
لرغوني باختر Ï بنسټ په مهاá ليك æÇ لوست نه ææ چې Ï هغه مهاá ټولې فرهنګي شتمنۍ يې Ï كتاÈ په بڼه 
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كښلې ìÇæ نو ځكه خو نا لوستو Ïغه پېښې æÇ Ïلسې كيسو په بڼه (پلكوÑ) سينه په سينه æÇ خوله په خوله له 
 íÏ íته غبرګې كړ áنه بل كو áكو åيا لږ …يو æÇ لسي كيسوæÇ ¡æساطيرÇ چې íÏ ړÇ ېتهÏ نكيæنو څېړ ÓæÇ 

ترلږå لرغونو æÇستايې æ æÇيدÇ íثاæÑ ته پاملرنه æكړÏ æÇ í يوå عالم خبرå چې "تاÑيخ په Çفسانه كې íÏ" په 
 سرå ډېر ځله په æÇستا ÏHio – Shengahغه بنسټ خپلې ليكنې بشپړې كړÏ . í ساíÑ په توګه "هيوشنګه" 

 ìړ ځاæ يخ كېÑموږ په لرغوني تاÒ " äياÏÇبيا "پيشد æÇ ìÏ غلىÇÑ نسبتي صفت íÏÇپيشد " ÊÇÏ åپر" Ï كې
لرí . كه چېرې "هوشنګ" ÑÇÏيايانو لومړì نيكه ګڼل شوì په "æيدí" سرæÏæنو كې بيا ÑÇ Ïيايانو لومړۍ 

 ÇÏ پېژنو äياÏÇيخ كې لكه څنګه چې پيشدÑپه لرغوني تا ÏÇهېو Ï موږÒ يمي" ګڼي . بيا" æÇ "يم" Ñپال æÇ Ñمو
 ìيمه" په بڼه كښل شو" Ï "ستا په لرغونو "ګاټونو " كې "يماæÇ Ï . جمشيد" هم پېژنو æÇ نګه "يم¡ يما¡ جمÑ

ìÏ . غرشاسپ يا ګرشاسپ هم په æÇستايي متونو كې Ï يوå ستر Ò æÇړÇ Ñæتل په څېر په ګوته شوÒ æÇ ìÏ ìياته 
 ìشو áژباړ áكاپو íچې بيا په پهلو ìشو ÑنځوÇ كرته په بڼهÇæ Ï سيد (كابلÑæ ÇÑ تل تر كابلهÇ غهÏ چې åÏ شوې

 "Ï سيستاÏ ä تاÑيخ په حوÇله Ï ښاÑ بنسټ ګرشاسپ Çيښى æÇ (ìÏ… ". ìÏ په يوå ښكلې نجلى مين شو
 Ïخيرمحمد سا äياياÑÇ يښى 96(لرغونيÇ "بنسټ "غرشاسب äسيستا Ï چې íنكي كاږæڅېړ Çمخ) له يوې خو

æÇ له بلې خوÇ كوÑني æÇ بهرني څېړæنكي په Ïې Çند íÏ چې Ï سيستاä نوÏ ã ساكانو Ï ټبر نسبتي نوã (سكه¡ 
 ÇÏ åړÇ ساكانو په Ï نكوæيخ كې ځنو څېړÑپه تا . ìÏ (äسستا ¡äسكيتا ¡äسكيستا ¡äسيستا ¡ßسها ¡ßسا

 Ï غه توكمÏ چې ìمېني جوړې كړې . لومړÒمهمې پال åæÏ سر كې íغه ټبر په لومړÏ چې íنې هم كړæڅرګند
 Ï) "ژÏ كنګ" Ï æÇ Ïكمنۍ بنسټ كېښوÇæ ړېæ يوې Ï شو نو بيا يې åشېو Ñæ نو څړځايونو تهæغر Ï پامير

æÇسني كندÒ نوã هم له Ïغه نوã نه Çخستل شوìÏ ì) سيمه Çæ Ï ìæÏ Ïكمنۍ پالÒمېنه ځكه ګڼل شوې هغه 
مهاá چې ساكاøÇ Ï äمو له سيند نه ÇÑپوÑې æتلي نو ښايي چې Ïغه ځاì يې نيولى íæ . له Ïې سر بېرÇÏ åسې 

ÇæÑيتونه هم شته چې ښايي په "كنګ Ïژ" كې به يوå شاهي ماڼۍ له پخوÇنه ÇÏæنه åæ چې Ç ÏفرÇسياÈ له تېښې 
æÑæسته "كياني" ټبر Ïغه ځاì الندې كړÏ . ææ ì ساكانو æÏيم ټاټوبى Çæ Ï æÇكمنۍ لويه پالÒمېنه يې په 

 Ï لكه څنګه چې íÏ ندÇ ېÏ په äلرغونپوها æÇ íÏ سيدليÑ ېÑستانه پوæتر هند äÇ شوې چې åكې تېر äسيستا
 ßكه چېرې ضحا . åÏ شوې åالړæ ÇÑ نه ãله نو íæÏ Ï يښهÑ صليÇ ãنو íشو Ïيا Ï åشوæ åÑشاÇ تهÑæ مخه

"سهاæÇ íæ "ßيا "ساÇÒ ßيي" Çسحق ÇÒيي íæ نو ÏÏې كلمې Çصلي بڼه "ساìÏ "ß چې په ډېرæ لرغونو 
" Ï غه كلمهÏ په هخامنشي ډبرليكونو كې æÇ åÏ ساكا" په بڼه كښل شوې" Ï متونو كېsaka ÑنځوÇ په بڼه " 

 " ياåÏ شوې åÏ . په لندä كې خپوSkuthui Ñشوې چې په توÊÇÑ كې "ÇشكوÇ= ÒشكناÒ" په يوناني متونو كې "
" ÊÏæهير Ï ìشو áژباړ æÇ ìشوHerodotus áثر (كاÇ ځنو قومونو نومونه په 215 –1954" نامتو Ï مخ ) چې 

 æÇ نوÑ گ همدÇ ډPactyica áæ ¡ پكتيكا Bactrainsكې ÇÑغلي íÏ له ساكانو سربېرÇ" åپاÑتي"¡ باكتريا 
) ãحتثاÇ كتر مرتضىÇكې هم ډ Èكتا "áهخامنشيانو په مها Ï äÇيرÇ"158 Ñې شوې خبرې پخپل ګټوÏمخ) يا 

 æچې ډېر æÑبه ګوæ æنكو غبرګونونه له پامه تېر كړæبېالبېلو څېړ Ï كه چېرې íÏ íغبرګې كړ ÇÑ ثر كېÇ
 =äپښتو = äيې "پختو äلي¡ بختياÏښو "íپريدÇ سنيæÇ" پريتي يېÇ ¡ګڼلي "ßسها" ßلرغونپوهانو سا

 äÇæÑكا ÑÏ äÇæÑكا íÑصحا ÑندÇ " äقافله "بختياÑÏ قافله íÑحصا ÑندÇ äياÒتا. íÏ íپه ګوته كړ "äپكتو
 "äسعد سلما Ïمسعو" Ñمها ÑندÇ äبختيا æ äعنا ÑندÇ äياÒند تاÏÒ برها بر همÇ هم شكسته ÑÏ فرخي" كوهها"

 äبر"چو" äند پختګاÇ åيدÏ äكوها Îچرæ Óشب پال äÇخترÇ ÚسماÑÏ äكوبا ìپا äساæچو نوعر äبختيا
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بختياÇ äفتاæ ä خيزäÇ مست شوÞ ني نشاني ÒÇمى æساقي æمى Ï äÇÏيدÇ åند "خاقاني" æÇياÇÏ: بختياä نفس 
من كه جرÑÇÏ Ó شوند ÏÒÇهاä جرÇ Óفغاä خرÇساä يا بم "خاقاني" ÑÇÏنګه "سرæÇلف كېرæ" هم په ساساني پېر 

 äيي باميزياÇباميز äلرغونپوها æÇ نكيæيو شمېر څېړ åې سربېرÏ له íنه كوæÏيا "æيوسفز" æÇ "نيوÇÑÏ"Ï كې
بولي چې æÇ Ïسني باميانو په شاæخوÇ كې مېشت ææ äÇÏæ æÇ گ Çكاډميسن جاæيد پخپل كتاæÇ Èستا كې 

 " كې هغه سيمې ÇÑځي چې Ï ÓæÇ غزني¡ سليماä غرæنو شاæخوArachosia Çكاږلي چې په "ÇÑÇكوÒيا " 
 مخ) Ï 26سيمې تر ÇندÓæ پوÑې په غېږ كېنيسي Ï Ï æÇغه نوÇ ãصلي Ñيښه "ÇلكوæÇ) ìÏ "ìÒستا –جاæيد 

 Ï كلمه ÇÏ æÇ نه شوېæÏستا كې هم ياæÇ په åړÇ كلمې په Ï íÒكوÇÑÇ= íÒلكوÇHarahwati ÇÏ ¡په بڼه كښل شوې 
 په شكل ÇنځوÑ شوې åÏ گ له ياæÏ شوæ څرګندæنو نه ÑArachosiaنګه په يوناني ليكدÏæ كې بيا ÇÏ كلمه 

 ìيې يو لو æمرæهر .ìشو Çپيد ìÏ نړۍ پر مخ نه Ï ټبر يو ناڅاپه æÇ ãيا هر قوæÇ چې پښتانه íكيږ åګيزÇډ
تاÑيخي Çæټن تر شا كړìÏ ì. په تاÑيخ كې ÇÏسې ډېرې بېلګې لرæ چې Ï سړيو نومونه Ï ځايونو نومونه بيا بيا 

 íÏ íشو ÑÇتكر æÇ پاتې ÇÑ نسل نه بل ته åله يو 
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 Ï پښتنو Ï لمر ځلښت په تاÑيخ كې

 Ï æÇ ÞخالÇ ليÇپښتنو Ï .ìÏ æÇ æ ځلښت كي æÇ خت په برېگښæ چي هر ¡ìÏ سيÇÏ لكه لمر ¡ÍæÑ ليÇپښتنو Ï
پښتنو æÑحي æÇ عقلي مزìæÏ Ï æÇ ÌÇ معنوí جذباæÇ Ê غرÇيز¡ ìæÏ Ï سپېڅلي مشاعر ÇÏسي íÏ¡ چي هيڅ 
æخت يې ځاä نه ìÏ پټ كړæÇ ì پښتوä ته يې تاÑيخي لوړتوæÇ È شهرÊ هم بخښلى ìÏ¡ په ÒړÑøÇ æيانانو كي 
تقريباÑÏ ðې تر څلوæÑÒ æÑ كالو Ï مخه هم پښتنو شهرÑÏ ÊلوÏ .Ï هند په ÇÒړå كتاÑ Èيګويد كي ìæÏ Ï نوã په 
"پكنه" سرÇÑ åغلى æÇ .ìÏ په هغو لسو كامونو كي شمېرá سوìÏ ì¡ چي ÑøÇ Ï ìæÏيانانو æÒړ تاÑيخي جنګ 

كړæ ì. نينوæÇ Ó سميلرÇميس øÇ ÏشوÑ شاهانو Ï خپل عظمت په æخت كي هم پر باختر خپلي حملې كولې¡ Çما 
Ï Ïې ځاì خلكو سخت جنګونه Ñæسرæ åكړøÇ Ï åشوÏ Ñ ميخي خطو ÇÒړøÇ åثاÑ چي پيدÇ سوÇÏ ¡íÏ í ښيي چي 

1100 ÑÇÒفاال Êبريالى تګاال íÑشوøÇ مخه يو Ï Ïكاله تر مېال Tagalath Phalazar څلوېښتو قبيلو كيæÏ په 
 äځا æÇ كى Êفاتح بيوته ما ÇÏ غو قبايلوÏ مګر ¡íكر كوÐ نيسا هم æÇ نيسع æÇ هوتيÇهر ¡(ÓچوتوÑÇ)كوتوÇÑÇ

 يعني قندهاìÏ Ñ¡ چي په پهلوÑ íخوArachosia Êيې ÏÇÒøÇ كى ÑÇكوتو(ÑÇچوتوÓ) خو Ï يونانيانو ÇÑøÇكوسيا 
 چي په æÇستا كي هم ÇÑغلى æÇ په Ñيګويد كي سوæ Óتي Ðكر æÇ åæharahuate عربو Ñخج Ñ æÇخد كړ هرÇهوتي 

 ìÏ ته كاين Çشمالي مغربي خو Ñقندها Ï چي ¡ìÏ سنى نېشæÇ ðما نيسع يا نيسا غالباÇ ìÏ æÇغندÑÇ ¡ìÏ ìسو
)ÎÑúسالمي موÇ íÏمسعو æÇ ¡íيږÑهم پكښي ښكا ÑثاøÇ مدنيت åړÇÒ Ï æÇ332 يو åخج سرÑ æÇ ÑæÇÏ æÇ بست Ï (Üه

ځاÏ ì(نېس) په ډæÇÑ áæړìÏ ì له Ïې څخه ښكاåÑ سوå¡ چي پښتانه پخوÇ هم يو توÑيالى قوÏ æÇ æ ã پرÏيو 
) كاله æÇسېدì¡ پښتانه Ï 480-425مريي توÈ يې نه مانه.هيرæډæټس Ï يوناæÒ äړ موÎÑú چي تر ميالÏ Ï مخه (

 په نامه Ï æÇ پښتنو æÇپرېدí قبيله يې"ÇپاæÑتي" æÇÑړې Ï.åÏ موÑúخينو پالÑ هيرæډæټس Paktves"پاكتويس" 
 Ï يې áæهستوګي ډ Ï ¡íÏ تهÇيكي" په مملكت كي پرÇ پاكتي"Ï ته áهند شما Ï يي: "هغه خلك چيÇæ

 ã Þ) هخامنشي 465-486باكتريانو(بلخيانو) ìæÏ ¡ìÏ خوÇÑ توÑيالي æÇ جنګيالي íÏ¡ چي Ï خشياÇÑشا(
فاتح سرæÇ åæ å پوستيناä يې Çغوستي åæ¡ لويي_لويي Ï غشو لېندۍ æÇ خپلي æطني چړې(پېش قبض) يې 

 ليكي:"په Ñيګويد كي ÇÑغلي íÏ¡ چي په ÇÑøÇكوسيا(قندهاÑ) كي يوå قبيله ÑÏHellebrandtrلوÏې" هلبرÇنټ 
åÏ¡ چي (ÇæسوÏيوÇ يې باچا ìæÒ åÏ Ï æÇ سوÓÇÏ) Ï ¡æې قبيلې Ï سندهÜ تر åÏæÑ پوíÑ برæ ìموند æÇ جنګي 

 ã Þ) چي مقدæني سكندÏ Ñ 327-329كاÑنامې يې Ç Ïفسانو æÇ نقلو په ډáæ مشهوæ íÑې تر ميالÏ Ï مخه(
 Ï خلكو Ñقندها Ï ¡åكړæ سخته مقابله ÇÑخو åې بريالي سرÏ Ï پښتنو ¡ìته تېرېد äستاæهند Çپر خو äفغانستاÇ

 ÇÏ äيونا Ï په لته كي ÊÇصو Ï ¡غلهÑæ حمتونه پرÒ كي هم سخت æپښتنو په غر æÑنو Ï ¡كړېæ جګړې åسر åÏ
فاتح چي ټوله øÇشيا يې نيولې åæ¡ ټپي هم سو .Ï سكندÑ سرÏ å پښتنو مقابله خوÇÑ شهرÊ لرÏ ¡í پښتونخوÇ يو 

غر په يونانيانو كي خوÇÑ مشهوìÏ Ñ¡ چي Ï يوناæÒ äړ Çفسانوí پهلوäÇ"هركوá" هم ÇÏ غر نه æ نيولى¡ مګر 
 .åكړ åپكښي مړ äپښتنو ډېر يونانيا æÇ كئæ يرغل åې غرÏ پر Ñسكند

سكندÑ په پاì كي مجبوÑ سو æÇ له بېرí پر شا سو¡ æÑæسته چي پښتنو ÇÏ ځاì تخليه كئ¡ نو سكندÑ ځني 
 ãقو åې غرÏ Ï ËÑكنټ كو æÇ äياÑøÇ.Êما åپښتانه نكړ Êپه خپل قو Ñتېر سو¡ يعني سكندArne مګر يو (äÑøÇ) 

 ليكي چي ÇÏ غر په تاÑيخ كي "عجيب غر" بلل سوì¡ چي Ï پښتنو Ï مېړÇني په Arnasبل موÎÑú ډيوډåÑæ يې 
سبب چا نسوìÇ مسخر كوالæÇ ì سكندÑ په خوÒ ÇÑحمت ÇÏ æÇسي تلفاتو تر "پښتونخوÇ" تېر سو¡ چي ډېر 
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 .ææ íسو æپه ستونز ÇÑخو Ñنو æÇ åيې مړ äسپاهيا
 Ï سو چي åÑغى¡ ناچاÇÑ نه Çې خوÏ بېرته هند ته پر íپښتنو له بېر Ï Ñنو ځكه سكند ¡áپه قو ÎÑúمو ÑæډÑډيو Ï

 åيګو كي مړÑ په äبلوچستا Ï څخه íتند æÇ íلوږ Ï ډېر عسكر يې æÇ ¡íسوÑæ ته äÇيرÇ äځا Çپر خو Èعر úåبحير
 ã ¡Þ كي يې ځاä فهرÌ ته Ñæساåæ¡ تقريباÑÏ ðې كاله يې Ï پښتنو له السه ناÑæينونه æليدæÇ324 .á په 

Çلبرمالي موÎÑú ليكي:چي Ï پښتونخوÇ په خاæÑæ كي Ï يوناä سپاهيانو ÇÏسي بدÑæ íځي æليدې چي ìæÏ به 
 åæÏ لكه ¡åسوæ كي هم چمونه ìæÏ لته پهÏ ¡íكو íنو Êنانو عملياÇپهلو æړÒ خپلو Ï چي ¡åæكا áخيا ÇÏ

æيشت پېړۍ æÑæسته چي په Ïغه ځاì كي پر ÇنګرېزÇنو ÇÑغله  
له Ïغو تاÑيخي بياناتو څخه ښه څرګنديږí¡ چي پښتانه له پخوÇنو پېړيو څخه Ïغسي مستقل æÇ ÏÇÒøÇ æÇ په 
مليت مغرæÇ Ñæ توÑيالي æÇ ګړندÏ ìæÏ Ï æÇ ææ í پښتنوÇلي ÍæÑ په هغه æختو كي هم ځلېدæÇ ì شهرÊ يې 
 .ìÏ ìكر سوÐ هم ãكتابو كي يې نو æړÒ يانانو پهÑøÇ Ï æÇ íكر كړÐ íښېګړ ìæÏ Ï خينوÑúچي ټولو مو ¡ÏلوÑÏ

 
صنايع Ï هر مدنيت æÇ هر ثقافت نمايندګي په ښه ډáæ كوí¡ حتى ډېر ځله پوهاä په  Ï ګريكو بوÏيك مدنيت

صنايعو څخه Ï مللو ÇفكاæÑ æÇ ÑحياÊ هم معلوموí پر صنعت باندí¡ محيطي عوÇمل æÇ سياسي æÇ تاÑيخي 
 Ï æÇ نګ موميÑ ìمحيط كي نو íې نوÏ محيطه بل ته نقل سي په åيو صنعت چي له يو.íكو åغېزÇ هم ËÏÇحو

Ïې محيط پر تقاضا ځاä سم كي¡ لكه Ï مخه چي مو ææيل Ï سكندÏ Ñ فتوحاتو پر æخت په پښتونخوÇ كي ډېر 
 æÇ خپل يوناني ثقافت ìæÏ ¡په باختر كي يو سلطنت جوړ كى ìæÏ الړ نوæ Ñچي سكند æÇ åپاته سو äيونانيا

 كاله تر ميالÏ Ïمخه Ï هندæستاÏ ä بوÏ ÇÏين هم Ïې خوÇ ته ÇÑغى¡ ÇÏ 600مدنيت ÑæسرæÇÑ åړæÑæ ¡æ ìسته 
 Ï نه ¡æ هند Ï يخي مدنيت چي نهÑلته يې يو تاÏ چي ¡ææ Êحي تجلياæÑ پښتنو Ï ¡åګډ سو åمدنيته سر åæÏ

 æÇ جتماعيÇ æÇ محيطي ìæÏ Ï æÇ خلقو قريحې Ï Çپښتونخو Ï صنعت چي æÇ مدنيت ÇÏ ¡كئ ÏيجاÇ äيونا
æÑحي عوÇملو منځ ته æÇÑړÇ Ï ¡æ ìسالã تر ÇÑتلو پوÏ íÑلې æ¡ په بامياä¡ باختر قندÏ æÇ Òæ كابل شمالي 

خوíæÇ¡ هډå¡ پېښوÑ¡ ټكسيال Ç Ï æÇټك ها خوÇته يې ډېر ښه_ښه øÇثاÓæÇ Ñ هم موندá كيږÏ Ï .íې صنعت 
نفوæÇ Ðسنيو موÑúخينو لكه: هاكن فرÇنسوì¡ فوشه¡ جوä ماÑشل Çنګليس¡ ګوډæÇ ÑÇ نوæÑ په ښه ډáæ پلټلى 

 ÇÑهم خو Çسياست له خو æÇ فلسفې æÇ فكر æÇ صنعت Ï يخي عظمتÑپښتنو تا Ï چي ¡íكو åÑښكا ÇÑ ÇÏ æÇ ìÏ
ټينګ Ç æÇ .æغېزې يې په هند كي تر كشميرå پوíÑ تللي æې¡ لكه Ï كشمير Ï ډæÇ ßÑæ ټكسيال æÇ Ïلي æÇنك 

  íكو åÑغېزې ښه ښكاÇ ÇÏ ستونونه چي
 

ìبر ãسالÇ æÇ عربو Ï  چي æÇ ښه ساتي íÏمبا åړÇÒ ìæÏ يل¡ چيææ حياتو په بحث كيæÑ Ï پښتنو Ï مخه Ï موږ
 .íÏپرېږ Ñمنل بيا يې نو ژæ يې íÏمبا íنو

Ç Ïسالã مقدÏ Óين چي پښتنو ته ÇÑغى¡ نو ìæÏ لومړÏ ì مسلمانانو سرå ډېرí سختي مقابلي æكړې¡ مګر 
 Ï مملكت¡ لكه هند ìكړې¡ چي يو لوæ تهÑæ ۍÑكاÇسي فدÇÏ كئ¡ نو يې áين قبوÏ Óمقد ÇÏ ìæÏ سته چيæÑæ

 ìÏ Ñمشهو íÑÐچي په بال ÎÑúسالمي موÇ íÏÇحمد بن يحى بغدÇ .سو Ýين مشرÏ په ãسالÇ Ï åÑپه تو ìæÏ
 كاÑ áبيع بن ÒياÏ بن Çنس حاÑثي Ï سيستاä له خوÇ په هرمند ÑæÇÏ æÇ 30 هÜ) كي ليكي:"Ï هجرÊ په 255په(

ÇÑغى æÑæ æÇسته يې بست ÇÒ æÇبل(قندهاÑ) فتحه كړ¡ مګر Ï سيستاÒÑ Ï äنج خلكو خپل Çسالمي Çمير 
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Çيستلى æ¡ نو حضرÊ علي(ÖÑ) بېرته Ï جمل تر جنګ æÑæسته æنيوÏ ¡ì حضرÊ معاæيه(ÖÑ) په عصر كي 
بيا مسلمانانو هغه ځايونه æنيوá¡ چي خلك يې له Çسالمه بېرته æÇښتي åæ¡ كابل هم په Ïغو كي æÑæ ¡æسته 

 Ï ¡áنيوæ ÑæÇÏ ¡خجÑ ¡يستل¡ مګر بېرته مسلمانانو كابل¡ بستÇ æ äتبيل مسلماناÑ كابل پاچا Ï بيا
)äÇæلملك بن مرÇله 86-65عبد íæÇخو ÇÏ æÇ åسوæ جنګونه åتبيل سرÑ Ï په عصر كي بيا (Üڅخه بيا تر 30 ه 

 هÜ كاله مسلمانانو څو åÑÇæ فتح كړې"  100
 ßپه پا ãسالÇ Ï سته چيæÑæ كړې¡ مګرæ كلكي مقابلې åمسلمانانو فاتحينو سر Ï ìپښتنو لومړ áæې ډÏ په

 Ï سالمي فاتح محمد بن قاسمÇ سند Ï خت چيæ كړې¡ هغهæ ۍÑكاÇين ته ښې فدÏ ېÏ ين سو¡ نو بيا يېÏ90 
هجرí كاá په حدæÏæ كي ملتاæÇ ä سند فتح كوÏ Ï ¡áې Çسالمي بريالي سرå پښتانه هم æÇ åæ پر هغه خوÇ يې 

 هÜ) كي Ï پښتنو لوÏيانو څخه يوå بريالي شېخ حميد په ملتاä كي Ï سلطنت ÇساÇ375 Óسالã خپوÑ كئ .په (
كېښوÏ ¡Ïې پښتوåÏ Ï æÇ ä كوÑنۍ تر ډېرå په پښتنوÇله خپله پاچهي æچلوله Ï æÇ هندæستاÇÑ Ï äجګانو څخه 

 هÜ كي Ï غزني پاچا سو¡ پښتانه Ï Ïې پاچا ملګرí 367يې ځاæ äساتى.æÑæسته چي Çمير ناصر سبكتګين په 
سوÏ æÇ åې پاچا هم ÇÒ Ïبل(قندهاÑ) له پښتنو سرå خپلوæ íكړå¡ ځيني موÑúخين Çæيي¡ چي åÏ Ï په لښكر كي 

چي Ï هندæستاÏ ä حملو ÏفاÚ يې كوله¡ åÑÒ åæÏ يا لس åÑÒ ¡ پښتانه Ï åæ ملتاä له لوÏيانو سرå هم Ï سبكتګين 
 .åÏلوÑÏ بطÇæÑ ستانهæÏ ملهÇ خپلوۍ له Ï

 ¡åكړ åغزني شاهنشاهي لوړ Ï ¡åæ پښتنه Ñكندها Ï يې Ñچي مو Ïبلي محموÇÒ ìæÒ سبكتګين Ï ستهæÑæ ېÏ تر
پښتنو Ï خپل خوÑيي سرå ډېر كومكونه æكړÏ ¡ å هندæستاä فتوحاÏ æÇ Ê بخاÇ ¡ÇÑيرäÇ برì ټوله Ï پښتنو په 
توÑياليتوåæ È¡ يميني Ï غزنوí عصر موÇæ ÎÑúيي: چي پښتانه Ç Ïجل په څېر يا æ ÏږÒ íمرí په ډáæ پر غليم 

 åكي شېو æلكه سېل په غر ¡åلوړېد æته¡ لكه هوسۍ پر غرÇنګلو ننوÒ تله¡ پر كوتلو خاته¡ لكه برېښنا پرÑæ
كېدå" يو پښتوÏ ä هندæستاä په فتوحاتو كي Ï پښتنو مېړÇنه په Ïې بيتو كي په فخر æÇ حماست بيانوí:تÜÜÜÜر 

كÜÜÜو نامرÇÏ æÏسي Ïæنګل له ناæ ã ننګه 
åÒ يو پښتوãæ ä چي æالړ Ï ãæ سلطاä تر څنګهتوåÑ په الÓ په سÜÜÜÜÜÜÜرÏ ÑæÇ å عرصاæ Êختم 

 Ï ملكانو نومونه¡ چي æÇ نوÇپښتنو جنګي مشر Ï خينÑúختم پښتانه موæ Êسومنا Ï ژÏ هÜÜÜÜÜب åرÜÜÜله بت شكن س
 Ï áÇې جنرÏ Ï ې لنډۍ كي هم له ګوملهÏ په ¡æ äيې خالو خا áÇيو جنر ¡íبيانو ¡åæ په لښكر كي Ïمحمو äسلطا

لښكرÇÑ æتګ ښوáæ سوìÏ ì:چي Ï خالو لښكرÇÑ íسÜÜÜÜÜÜÜÜي! 
åÒ به ګومل ته Ï خپل ياÏ Ñيدä له ځمه Ïغه Ï پښتنو كومك æ¡ چي Ï محموìæÒ Ï مسعوÇ Ï ÏيرäÇ په فتوحاتو 

كي موúفق æÑæ æÇسته يې æغوښته چي æالړ سي¡ بغدÏÇ هم فتح كي Ç Ï æÇسالمي خالفت مركز غزني ته ÇÑنقل 
كي æÇ غزنوí شاهاÇ Ï äيشيا Ç æÇسالã په پاچهۍ æمنل سي  

تر غزنوí پاچهانو æÑæسته Ï غوÑ پښتانه بريالي سوìæÏ ¡å هم Ï پښتنوÇلي ÍæÑ Ï په بركت ټوله هند فتح كئ¡ 
Ï غوíÑ سلطاä شهاÇ Èلدين مېړÇني Ï قطب Çلدين Çيبك برياليتوæÇ È بيا په هند كي Ï پښتنو پاچهانو 

 åÑæÏ مدنيت æÇ عظمت æÇ لتÇعد Ï يانو پښتنو شاهي¡ خو په هند كيÑسو Ï ¡ìالæيخ نسي هېرÑنامې تاÑكا
Ï ¡åæ شېرشاå سوíÑ عمرÇناÏ æÇ Ê ثقافت æÇ تمدä خدمتونه Ï تاÑيخ په æÑÒ ليكي تر æÇسه هم Ï هند په 

 .íني لرÇنۍ حكمرÑغو پښتنو كوÏ Ï ياستونو كيÑ مختلفو
 Ï ستهæÑæ ¡فتح كئ åسرÑæ هند يې æÇ áېدÑÏæ بابر په مالتړ Ï پښتانه ìګانيانو په پاچهۍ كي چي لومړÑكو Ï
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 Èځني سلب كئ¡ مګر پښتنو خو مريي تو íÏÇÒøÇ حق يعني íخپل فطر ìæÏ Ï غوښته چيæ ګانيانوÑډهلي ګو
 Ï.åنه كړÑæ له السه íÏÇÒøÇ چي تر پايه يې خپله ¡åæ الړæ كي پښتانه ټوله پر خپله ننګه åÑæÏ ېÏ نه مانه¡ نو په
پښتنو ملي پهلوæÇ äÇ نامتو سرÏÇ æÇ ÑÇÏيب خوشحاá خاä خټك Ï Ïې ملي جنګو سرÏ æÇ æ ÑÇÏ پښتنو ملي 

 Ï æÇ كئ åÑښه ښكا ÍæÑ غوښتنو áستقالÇ Ï ليÇپښتنو Ï ياليوÑتو æمومند Ï æÇ نۍÑخټكو كو Ï يبانوÏÇ
ګوÑګانيانو پر خالÝ يې په خپل ملت كي ÇÏسي تبليغاæ Êكړå¡ چي په پاì كي Ï پښتنو له مريي توبه ناكامه 

 äيس خاæحاجي مير ãمرحو æÇ هوتكو Ï ¡åæ äÇخاند áجال æÇ ãبر Ï كي هم پښتانه äفغانستاÇ پخپله په.åسو
 .íÏ åÑخو ښكا Êفتوحا ÝشرÇ æÇ Ïنۍ محموÑكو Ï åÏ Ï æÇ نهÇمېړ

بيا Ï ناÇ ÑÏفشاÑ په مقابل كي Ï پښتنو ټينګاÏ Ñ پښتنوÇلي يوå نندÏ ¡åæ åÑÇ هرÇ Ï ÊÇبدÇليانو جنګونه Ï Ïې 
 æÇ حسين åشا äپښتو Ï كي íÑې په پافشاÏ په ¡åæ åمحاصر Ñښا Ñقندها Ï áيو كا ¡íÏ Ñمشهو åفاتح سر

  .íموږ نه هيريږÒ نهÇمېړ Ñناصر سپه ساال äخا áÇسيد
Ï هند له خوÇ چي ناÇ ÑÏفشاÑ بېرته ÇÑځي¡ Ïې فاتح Ï خپلو غنايمو Ï ساتني لپاÏ åÑ خيبر پښتنو ته Ï الíÑ ججه 

 .æ åÑبريښ ښه ښكا íÑتو Ï پښتنو Ï ته åÏ تېر سو ¡ ځكه چيÇÑ نو ځني ¡åكړÑæ
 Ï پښتنو Ï äې ښاغلي پښتوÏ پښتنو باچا سو¡ نو Ï بابا åحمدشاÇ ìلو ÊعليحضرÇ سته چيæÑæ ÑفشاÇ ÑÏتر نا

 åÑتو æÇ ملت په ملګرۍ äخپل ښاغلي پښتو Ï بابا åحمدشاÇ ¡چلولهæ كشايي ښهÑكشو æÇ لي لياقتÇپښتنو
 Ï مرهټو جنګ Ï áÑژغوæ له تسلطه æÑكفا Ï يې äهند مسلمانا Ï ¡åكړæ پر هند يرغلونه åÑÇæ تهÇ åææÇ

هندæستاä له لويو جنګو څخه ìÏ¡ چي پنځوÓ شپېته åÑÒ پښتانه تقريباð لسو لكو تنو سرæ åجنګېدá¡ ټوله 
 ÎÑúنګليسى موÇ äسډÑې ماÇ åماته كړ Ñæ مرهټيانو مال يې æÇ åكړ åيې مړ íÑلكو تنو پو ææÏ تر ¡åكړ Êيې ما

Çæيي:"Çحمدشاå په øÇسانۍ سرÏ å ډهلي پاچا سو æÇ لكه محموÏ غزنوæÇ í محمد غوíÑ څو åÑÇæ يې پښتانه په 
هندæستاæÇÑ äبهوá . . . "كرÇنټ ډفه Çنګليسى موÎÑú ليكي: 

"Ï پاني پت جګړÏ å هندæستاÏ ä مهابهاÊÑ تر جګړې æÑæسته لو جګړåÏ å¡ په Ñæ æÑÏځو كي پښتنو لويه 
 Ï ې جنګ سببونهÏ Ï ¡æ åبابا سر åحمدشاÇ Ï ې فتوحاتو كيÏ چي په äخا äشاعر برها äګټله" يو پښتوæ فتحه
پښتانه شهنشاå له خولې ÇÏسي بيانوÇ:íحÜÜÜمدشاå باÏشÜÜÜÜاå په جاææ æÑيلهد غÜÜÜÜÜزÇ په نيÜÜÜÜت Òææمه له كابلهيا 
به قتل كړã كفاÑ په هندæستاä كييا به پرې كړمÜه كله پرې باندí خپلهپه Ïې ډÇ áæحمدشاå بابا Ï پښتنوÇلي په 

ننګه هندæستاä ته څو ÑÇæې æالړ¡ Ï æÇ خپلو Çسالفو محمد æÇ محموÏ ياÏ يې تاåÒ كئ¡ Ï پښتنو لويه لمن له 
Ïې ښه ښكاÑيږí¡ چي Çحمدشاå بابا كه څه هم هند فتح كئ¡ بخاÇÑ يې æنيوله¡ پر خرÇساä يې تسلط æموند¡ 

 æÇ لي لوړ همتÇپښتنو Ï æÇ بېرته په شاهۍ كښېنوله äشاهاÏبا ìهغه ځا Ï كي يې æÏÇهيو æغو سرÏ مگګر په
 Çخوæډېر ځله يې شا ¡æ مړ نه ÍæÑ ليÇپښتنو Ï سته همæÑæ ېÑæÏ حمدشاهيÇ تر ¡åعاليجنابي يې ثابته كړ

 Çميوند غز Ï íÒغا äخا ÈيوÇمحمد ÑÇÏسر Ï æÇ نهæÏجها ÏباøÇ áجال æÇ كابل Ï íÒغا äكبرخاÇ يرÒæ ¡åæبريښ كا
.íæنه نه هيرæÏجها Çجنوبي خو æÇ ټل Ï شهيد åشا ÑÏمحمدنا íÒغا Ï بيا æÇ 

 åخو يو ÇÏ ¡كړې íÑكي ښكا æÑÇÏÇ يخيÑپه تا íæبرېښنا æÇ íæڼاÑ ځ ځينيÑæ Ï ليÇپښتنو Ï ې ځايه موÏ تر
 æÇ مدني ìæÏ Ï ¡پرته ÑÇقتدÇ خالقيÇ æÇ íÑتو Ï پښتنو Ï نو ¡ìكه مو مفصل ليكال ¡åæ يخي كتنهÑتا åلنډ

 æÇ فن Ï æÇ په پښتنو كي علما ¡íړÇچي ليكل يې بېل_بېل كتابونه غو ¡íÏ خدمتونه هم ډېر íÑÏÇ æÇ نيÇعمر
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 Ï چي ÇÏ خو يې åلنډ ¡íÏ íتېر سو äناÇپهلو æÇ äÇÑæالÏ نامتو æÇ äبريالي شهنشاها æÇ äÇندæپوهي خا
 ¡åÏ مهÒمانې پر ځلمو الÒ ېÏ Ï æÇ ځ پر پښتنوÑæ چي نن ¡ìÏ ÍæÑ نكىæنه مړ كېد æÇ ìندæيو ژ ÍæÑ ليÇپښتنو

 ¡íياړææ يخÑڼ تاæÑ خپل مليت په Ï æÇ ندۍ كيæژ ÇÑ íلي ښېګړÇپښتنو Ï نيكو æÇ æپلر Ï æÇ چي خپل مفاخر
 íندÇړæ خپلو پښتنو ته مي æÇ سوې ìكښالæ ÓæÇ سپړنه كي æÇ لي په علمي پلټنهÇپښتنو Ï څو كرښي ÇÏ ما

 كړې¡ ګوندÏ í تېرæ پښتنو ÇæÑÇ خوښ æÇ Ï æÇسنيو ځلمو لپاÏ åÑ پښتنوÇلي æ ÓÑÏګرځي.
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 «Ïيوې ژبخوÑې» ژبې يرغل Ï æÇپښتو íÑÏ æÇ ژبو برخليك

Ï نړۍ يو شمېر ژبپوهاÇ äنګليسي يا Çنګرېزí ژبې ته (ژبخوåÑ) ژبه Çæيي. په Ïې مانا¡ چې Ï نړۍ هرې سيمې 
 æÇ ځولېÑيې غو åÑغېزې كړې¡ له كاÇ يا سيمه ييزې ژبې يې بې æÇ نو محلي ºسېدلېÑ ژبه ÇÏ ټولنې ته¡ چې æÇ

íÏ ښته يې لرې كړېÒÑÇ æÇ يځÑÏ íفترÏ له 

Ç Ïنګرېزí ژبې سحر æÇ جاæÏ په Ïې كې åÏ¡ چې له كوã ملمسوÓ فزيكي æÇ نوæÑ فشاæÑنو پرته خپل ÒÑÇښت 
æÇ قيمت په ټولنه كې خوندí كوæÇ í خلك يې مني æÇ هضموí يې.  

يو شمېر پيدÇګوژستاä يا ښوæنپوهاä په Ïې نظر íÏ¡ چې بې فشاåÑ¡ نامستقيمه æÇ ناÑسمي åÏÒ كړå تر Ñسمي 
æÇ مستقيمې åÏÒ كړې ډېرå موثرåÏÒ æÇ åÏ å كوæنكي يې په Çسانۍ سرå منلى æÇ هضموالì شي¡ Ïغسې 

 åسانۍ سرÇ په ßنامستقيم ښكېال (ßښېكال) ÑستعماÇ چې تر مستقيم ¡íÏ ې نظرÏ هم په äسياستپوها
 æÇ íڅرګندېږ Ñاليل ډېر ژÏ æÇ ملÇعو åÑلپا äغبرګو Ï ندېÇړæ پر ßمستقيم ښكېال Ï .شي ìلسونه ښكېلوالæ

æلسونه Ï هغوì په مټ عكس Çلعمل يا غبرګوä ښييº خو Ï نامستقيم ښكېالæÇ ÏÑ Ï ß غبرګوä لپاåÑ موجه 
Ïاليل Ç Ïبهاã په تياæÑ كې پټ æÇ íæ عاæ ãلس¡ چې Ï ښكېالß پر æړÇندې Ï غبرګوÇ äساسي فزيكي سرچينه 

 .íكو ãÇæÏ ډېر ßنامستقيم ښكېال áæې ډÏ نو په ºنه شي ìكوال ßÑÏ اليلÏ ÇÏ åسانۍ سرÇ په ¡åÏ 

Ï سياسي ښكېالß تر څنګ كولتوíÑ يا ژبني ښكېالكونه هم شته¡ چې ژبني ښكېالكونه بيا پخپل Ï Ï ÑÇæين 
 Ï ې مانا¡ چېÏ په .íمنځته كېږÇÑ په مټ ÏقتصاÇ Ï ÒÇÑ غهÏ æÇ äتمد æÇ كۍ¡ علمÇæÑæÒ يا مذهب¡ سياسي

  :íÏ íÑæډېر ضر åڅو مالتړ ÇÏ åÑپرمختګ لپا æÇ بقا¡ ځال¡ پايښت Ï يوې ژبې
Çلف_ Ïين يا مذهب: ژبه بايد مذهبي ÒÑÇښت æÇ مالتړ æلرí¡ يانې Ï مذهب Ï æÇين åÏÒ كړå بايد Ï هماغه æلس 

 .íæ په ژبه 

È_ سياسي يا æÏلتي مالتړ: ژبه بايد Ï سياست æÏ æÇلت ژبه íæ¡ يانې سياسي چاÇæÑكي په هماغه ژبه خبرې 
 .íæ په همغه ژبه äÇيوÏ æ فترÏ æÇ íكړæ 

 íÏقتصاÇ ìهغو Ï íÏ يونكيæ ې ژبېÏÏ ßې مانا¡ چې څوÏ په ¡íæ ګټې ژبه Ï مالتړ: ژبه بايد íÏقتصاÇ _Ì
  .íياتې كړÒÑæ هغو ګټې ال Ï íكو åÏÒ ژبه ÇÏ چې ¡ßڅو æÇ شي ìساتالæ íګټې خوند

 Ï íكو åÏÒ ژبه ÇÏ چې ßڅو æÇ íبې كړæيونكي بايد خپلې ټولې علمي تندې خړæ ې ژبېÏÏ :علمي مالتړ _Ï
 .íچته كړæÇ هم åÑعلمي كچه نو æÇ هنيÐ هغه 

Çلبته يو بل ډÇ áæساسي مالتړ هم شته¡ چې هغه æلسي مالتړ ìÏ¡ چې æ ßÇæ Ï ځوÇ ßÇساسي سرچينه åÏ¡ چې 
ìæÏ كوالì شي خپله ژبه خوندæ íساتيº خو بيا به هم Ï علمي¡ ÇقتصاíÏ¡ سياسي Ï æÇفترÇ íړتياÏ ææ لرې 

  .íكړ åÏÒ بې ژبې همæړتيا خړÇ ېÑچې نو ¡íړ كېږÇ åÑكولو لپا
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ÇÏ ډáæ ژبې چې تر ډېرå حدæ Ï åلس له مالتړå برخمنې æÇ íæ نوÑ مالتړæنه يې كمزÑæې يا سست íæ يوÇځې 
  .íژبې بلل كېږ (ېÑمحافظه كا) ساتې äساتي په همدې علت ځاæ äلس په مالتړ ځاæ Ï چې ¡íÏ ې جوګهÏÏ
 Ñنو æÇ åÏ ندۍæلس په مالتړ ژæ Ï åحد åچې تر ډېر ¡íژبه بلل كېږ åÑځانساتې يا محافظه كا åپښتو ژبه هم يو

 .íÏ مه ډېر غښتلي نهÏ ېÏ نه يې ال ترæمالتړ 

 Ï بلكې ºìÏ ãيوې ژبې نو Ï ځېÇچې پښتو نه يو ¡ìÏ هم ÇÏ مقامت يو بل غټ عنصر æÇ بقا Ï پښتو ژبې Ï
پښتوæ äلس يو ټولنيز قانوä هم ìÏ¡ چې æلس ژæندºíæ ì نو مجبوìÏ Ñ¡ چې Ï خپل ټولنيز قانوä له الÑې 

  .íپايښت ټاكل كېږ ßÇæ æÇ äقانو Ï تر پايښته ãقو Ï نو ځكه خو ºíخپلې ستونزې حل كړ
Ï پښتو ژبې Ï بقا بل علت ìÏÇÏ¡ چې خپله "پښتو" Ñيښه له (پښت يا پښتوä) څخه Çخيستل شوې. هغه ژبې¡ 

 åنه سرÇندæله ژ ãقو Ï ندæژ ìهغو Ï íæ پرته ìمحتو æÇ يښهÑ ãقو Ï كې يې ìمحتو æÇ يښهÑ په ãنو Ï چې
موæÇ íÒÇ مساæÇ ìÏ íæ هغه ژبې¡ چې Ï علمي¡ كولتوíÑ¡ سياسي Ç æÇقتصاÒÑÇ íÏښتوæنو په نتيجه كې 

ÇÑمنځته شوې æÇ له يوå ځايه بل ته لېږÏېدلې¡ æÇ åÏæ پرمختيا يې كړې Ï همدغو ÒÑÇښتونو په كمزÑæۍ æÇ له 
 منځه تلو سرå له منځه ځي. 

څو ژبې به Ï بېلګې په توګه æړÇندې كړæ: عربي ژبه تر شا يې عرÈ ملت æالړ ìÏ¡ تركي ژبه تر شا يې ترß ملت 
  .ìÏ الړæ لسæ äپښتو ژبه تر شا يې پښتو æÇ ìÏ الړæ ÓæÑ سي ژبه تر شا يېæÑ ¡ìÏ الړæ

 ÇÏ ¡ìÏ Êæماهيت هم پر æÇ ښتÒÑÇ ¡æÇني تړÇæÑ åسربېر æÇنومونو تر منځ پر مانيز تړ Ï ãقو æÇ ژبې Ï لتهÏ
  .íمرæ ې يېÏ ژبې æÇ íæ íندæې ژÏ ìæÏ چې ¡ìغمالÒ نه شي ÇÏ قومونه هېڅكله هم

ÓæÇ بېرته Ç Ïنګرېزí ژبې پر چټك پرمخيوä خبرې كوÇ ¡æنګليسي æÇ يا هم Çنګرېزí ژبه Ï (جرمانتيك) ژبو 
) ميالíÏ پېړۍ كې يې Ï سياسي¡ ÇقتصاæÇ íÏ علمي مالتړæنو له المله چټك 17له كوÑنۍ څخه åÏ¡ په (

 .íلر ãÇæÏ ېÑتر ننه پو æÇ پرمختګ پيل شو 

Çنګليسي ژبې نه يوÒÇې خپل ژبنى سكښت æÇ جوړښت æساتهº بلكې له Çړتيا سرå سم يې Ï ګڼو كوÑنيو ژبو 
 ¡áخپل كړÇÑ ييونه همæ هغو ژبو ځينې æÑنو Ï يې åنيو ژبو سربېرÑغمل¡ پر كوÒæ هم ÊÇتاثير íمرÇګر æÇ Êفغا

چې ÇصالÇ Ï ðنګليسي ژبې له كوÑنۍ سرå بېخي په بېلو كوÑنيو پوÑې يې ÇړÑÏ åلوÏله.  
 Ï كړې¡ چېæ ياتونېÒ سېÇÏ كې (لفباÇ) بېڅېÇ نګليسي ژبې پهÇ Ï ختæ خت پرæ نګليسي ژبې ژبپوهانوÇ Ï

 æÇ نګليسي ژبهÇ يونكي كهæ ژبو æÑنو Ï æÇ تلفظ جوګه شي æÇ سمې ليكنۍ بڼې Ï لغتونو Ï ژبو æياترÒ Ï نړۍ
) Ï åÑلپا ÒÇæÇ (Î) Ï بېلګې په توګه Ï ¡íسم يې تلفظ كړ æÇ ليكيæ نو خپل لغتونه پرې سم ºíæÑلفبا كاÇKh Ï (

) Ï åÑلپا ÒÇæÇ ÔSh .نهæÑكا æÑتو æÑسې نوÇÏ æÇ ( 

په ææÇلسمه¡ Çتلسمه¡ نولسمه æÇ شلمه پېړۍ كې چې ÇنګرېزÇنو Ï نړۍ بېالبېل هېوæÏÇنه الندې كړºá نو 
 ãچې له كو ¡åæ نګليسانو په څېر نهÇ Ï نګليسي ژبه بياÇ خو ºåشو åÑته خو æÏÇنړۍ ګڼو هېو Ï نګليسي ژبه همÇ

ځايه به پر شا شوºá نو سياسي ßÇæ به يې هم ßÑæ شوº بلكې Çنګليسي ژبه ÇÏسې åæ¡ چې چېرې به الړå هملته 
 .åبنه شوÑكو æÇ به مېشته 
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Ç Ïنګليسي ژبې Ï كوÑبندæ¡ مېشتېدæÇ æ پاتېدæ غټ علت Ï هغې علمي قوÊ¡ سياسي Ç æÇقتصاÒÑÇ íÏښت¡ 
په Ïې ډÇ æÑæ æÑæ áæنګليسي ژبې Ï نړيوÇلې ژبې حيثيت غوåÑ كړ. محلي æ æÇړې ژبې يې الندې كړې¡ Ï علمي 

 Êقو Ñې ژبې ته يې نوÏ ېد¡ چېÑÏæ هم Êتكنالوژيك قو æÇ نګليسي ژبې تر شا غټ تخنيكيÇ Ï تر څنګ Êقو
æÇ پرÇختيا هم Ñæكړå¡ له طبي نومونو پرته په نړۍ كې چې هر نوì شى ÇخترÚÇ كېدºå نو لومړì نوæÇ ã كه نه 

  .åكېد áÏېښوÇ íنګرېزÇ ðخو يې حتما ãيم نوæÏ
Çنګليسي ژپې نه يوÇځې Ï پرÇخې نړيوÇلې ژبې نقش تر السه كړº بلكې ææÏ Ï مختلفو يا بېالبېلو ژبو Ï æÇ هغو 

æ Ïيونكيو تر منځ يې æÏ Ïيمې ژبې حيثيت هم غوåÑ كړ Ï æÇ نړۍ Òياترå تحصيل كړí ياټكي خپله æÏيمه ژبه 
 Ï íÑæكې ضر ÏÇيم هېوæÏ په íيا هند íنسوÇسي¡ يو جرمن¡ يو فرæÑ په توګه يو íÑسا Ï ¡ټاكلهæ نګليسيÇ

خپلمنځي پوهاíæ لپاåÑ له Çنګليسي ژبې څخه كاÇ Ñخلي.  
 æÇ äستاæپه توګه هند íÑسا Ï .ìÏ نيولى ìصلي بومي يا قومي ژبې ځاÇ Ï كې خو يې æÏÇپه ځينو هېو
 Ï äځينې پوها æÇ íكېږ áæÑكا åنګليسي ژبه ډېرÇ كې تر بلې هرې ژبې æفترÏ سميÑ لته پهÏ .äپاكستا

 ðمستقيما æګړæ ÏÇې هېوÏÏ يي¡ چېÇæ æÇ نګليسي ژبه ګڼيÇ Çترقۍ يو غټ المل همد Ï äپاكستا æÇ äستاæهند
  .åكړ Çپيد åÑته ال äتمد æÇ ې علمÑلومړۍ ژبې له ال Ï

Ç Ïنګليسي ژبې Ï پرمختګ چټك بهير Ç ÓæÇفغانستاä ته هم Ñ ÇÑسېدلى¡ له تېرæ څلوæÑ كلونو ÇÑهيسې چې 
هرå كوÑنۍ æÇ بهرنۍ موسسه ګوÑېº نو Ï تقرÑ لومړì شرØ يې پر Çنګليسي ژبه æÇ كمپيوټر پوهېدíÏ á. له 

 áستدالÇ كيÇæÑلتي چاæÏ ¡لتي پوستونو ته هم غځېدلىæÏ ړ مهموøÇ يا Øشر ÇÏ ÓæÇ لتي موسسو پرتهæÏ
كوí¡ چې Ç ÏفغانستاæÏ äلت پر بهرنيو مرستو ډډå لګوºí نو بايدÇÏ íÏ åسې يو څوß پر مهمو æÏلتي 

څوكيو æګوماáÑ شي¡ چې پر Çنګليسي ژبه پوíæ å¡ له بهرنيو سرچينو سرÇ åړيكې ټينګې كړí¡ مرستې 
 ÇÑماتې كړÏ æÇ í پوهاíæ جوګه شي. 

 ßڅو) æÇ (نګليسي ژبه پيسې ګټيÇ په ßڅو) íÏ ÊياÒ ډېر áÇلېو æÇ áÇæ نګليسي ژبې مينهÇ Ï لس كې همæ په
پر Çنګليسي ژبه پيسې ګټي) Ç Ïفغانستاä په ښاæÑنو كې تر ÑÏملتونو æÑæسته Ç Ïنګليسي ژبې Ï كوÑسو 

 .ìÏ ÊياÒ شمير تر بل هر څه 

 Ï äفغانستاÇ Ï (íæ äÇæÑ سېÇهمد Êكه حاال) ې څو كلونو كېÏختيا په نژÇپر æÇ åÏæ چټكه ÇÏ نګليسي ژبېÇ Ï
æÏلت Ï Ïفترí چاÒ æÑياترÑ åګونه æنيسي æÇ خلكو ته به هم تر يوå حدÏ å ګټې æÇ علم æÑæنه بېرته شيº خو 
ÇÑ ÓæÇځو Ïې ته¡ چې ÇÏ ژبه به Ï كومې ژبې ځاæ ìنيسي¡ كومه به كمزÑæې كړæÇ í له كومې يوې سرå به 

  .íړÇنه غوæÒÑÇ æÇ ټكلÇ قيقÏ چې ¡åÏ مهمه پوښتنه åډېر ÇÏ ¿يه شيæمرستند
 äياÒ Ñنو íÏ غېز الندېÇ تر (íÑÏ) æÇ (پښتو) لويو ژبو Ï ړې ژبې چې هسې همæ كې به äفغانستاÇ ند پهÇ ما پهÒ

هم æګاليº ځكه ìæÏ به Ï خپلو ځاني ګټو لپاåÑ هم هڅه æكړí¡ له نړيوÇلو سرÑÇ Ï åتباØ په هيله Çنګليسي ژبه 
  .íنه كړæ به ډېر هڅه åÑې لپاÏæ Ï خپلې سيمه ييزې ژبې Ï æÇ íكړ åÏÒ

æÏيم هرå علمي æÇ سياسي ژبه چې يو هېوÏÇ ته Ñæځي Ï Ï æÇفترí ژبې ماهيت ÒÑÇ æÇښت ÇÑخپلوí¡ تر ټولو 
لومړì ګوÑÇÒ يې پر همغې ژبې ìÏ¡ چې æ ÇÏخت پر حكومت Ï æÇفتر حاكمه Ï .åÏ حكومت Ï æÇفتر Ï خپلولو 

لپاåÑ به ÏÏې ææÏ Ï ژبو تر منځ سيالي ÇæÑنه æÇ íæ ميدäÇ به هغه ژبه ګټي¡ چې تر شا يې لوì سياسي¡ 
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 .íæ Êæپر Êتخنيكي قو æÇ علمي ¡íÏقتصاÇ 

Ç ÏفغانستاæÏ Ï äلت Ïفترæنه¡ چې ÓæÇ په كوã سرعت Çنګليسي ژبه ÇæÑ ÇÑنه ÇÏ ¡åÏ په حقيقت كې له Ïفتر 
 .ìÏ áيګناÒ æختمېد Ï حاكميت Ï ژبې íÑÏ Ï څخه 

íÑÏ ژبه په هېڅ æجه له علمي¡ ÇقتصاíÏ¡ سياسي æÇ تخنيكي پلوæÇ åسمهاÇ Ï áنګرېزí ژبې مقابله نه شي 
كوالºì نو ځكه به يې په Çسانۍ سرå ځاÇ ìنګليسي ژبه æنيسي.  

ÏÏې خبرې ياäæÏ هم ضرìÏ íÑæ¡ چې íÑÏ ژبه په Çفغانستاä كې ډېر قومي مالتړ نه لرí¡ په Ïې مانا¡ چې 
íÑÏ ژبه ÑÏ ÏباÏ æÇ Ñفتر ژبه æÇ åæ تر يوå حدÏ å مذهب æÏيمه ژبه. له قومي پلوå يوÇځې تاجكاæÇ ä په æÏيمه 

ÑÏجه كې هزåÑÇ ګاÏÏ äې ژبې مالتړíÏ í. تر æÇسه پوÑې íÑÏ ژبه ÑÏ ÏباÑ له الÑې Ï ګټې ژبه هم ºåæ نو ځكه يو 
 ÑباÑÏ Ï كې ÏÇكوله¡ هغه ژبې چې په هېو åÏÒ يت له مخېÑمجبو Ï يا هم æÇ ÊÑæضر Ï فغانانو هم ياÇ æÑشمېر نو
له الÑې حاكمې æې¡ هغه ÑÏ ÏباÇ íÑمتياÏ Ò له منځه تلو سرå سمې كمزÑæې كېږæÇ í نوÑې ژبې يې ځاì نيسي. 

 Ï ژبې (سيÑفا) يا (íÑÏ) Ï كې ÑباÑÏ مغولو په Ï هند Ï æÇ ژبې (íنسوÇفر) Ï سيه كېæÑ بېلګې يې په åÑغو
ÑÏباÒÑÇ íÑښت ختمېدææ á¡ كله چې Ï ژبپالي ÑÏباæÑنه له منځه الړá له هغو سيمو څخه ÏÏغو ژبو Ï نفوÐ ټغر 

هم ÇÑټوá شو æÇ ځاì يې قومي ژبو æنيو.  
Ç Ïنګليسي ژبې Ï مخ پر Òياتېدæنكي ګوÇښ تر څنګ Ç ÏفغانستاÇ Ï äساسي قانوÏ ä شپاړسمې ماÏې حكم هم 

 íÑÏ Ï ژبې حاكميت ته غټ ګوÇښ پېښ كړ. 

ÏÏې ماÏې Ï حكم له مخې محلي æÇ سيمه ييزې ژبې Ï پرÇختيا æÇ پرمختيا حق لرÏ ¡íلته خو نوÑې محلي ژبې 
 íÑÏ Ï .íېږÏ(تركي ژبې) په نومونو يا Ï åړÇæÏ ÓæÇ تركمني ژبې چې æÇ بكيÒÇ خو ºíÏ ړ نهæ بحث Ï åمرæÏ

 .ìÏ ښÇژبې حاكميت ته ستر ګو 

 Ï ېÑفتر له الÏ Ï لبتهÇ ¡ææ اليتونهæ áشما Ï ÏÇهېو Ï Çحاكميت غټه سيمه همد Ï ژبې íÑÏ Ï äفغانستاÇ Ï
هېوÏÇ په جنوÈ لويديز æÇ نوæÑ سيمو كې هم ºåÏ ÏæÏ خو شماá يې يوÇ åمتياíÒ سيمه ÓæÇ .åÏ هلته ÒÇبكي 

 áحتماÇ ÇÏ æÇ åÏ æپه ټوكېد ¡íمالتړ هم لر Êسياسي قو æÇ íÏقتصاÇ ¡äتمد ìلو Ï تركيې Ï (تركي) ژبه چې
  .íمخامخ كړ åسر áÇæÒ كمني له سختÇæ ßÇژبې ټولو íÑÏ Ï كې áپه شما ÏÇهېو Ï چې ¡ìÏ لرې نه

 åÑÇهز æÇ بك¡ پښتانه¡ تاجكÒÇ بلكې ºíكثريت نه لرÇ هم بشپړ ãكې هېڅ قو áپه شما ÏÇهېو Ï åله قومي پلو
 Ï خپلې ژبې Ï پښتانه هم íكړæ åÏæ بكي ژبهÒÇ كې áپه شما ÏÇهېو Ï نو كله چې ºíلر äÒÇيو نسبي تو áټو äګا

Ïæې لپاåÑ كاæ ÑكړÇÏ í كاÑ به íÑÏ Ï ژبې Çæ Ïكمنۍ ډګر ÇÑتنګ كړæÇ í نوí سياالä به يې Ñæځ پر Ñæځ 
 غښتلي شي. 

Ï حكومت Ïننه چې Ç æÑæ æÑæنګليسي ژبه پر Ïفتر حاكمه ºíæ نو íÑÏ Ï ژبې ÑÏباÒÑÇ íÑښت به له منځه الړ 
شي æÇ هغه په سوæنو څه¡ چې په æÑÒنو ماموÑينو ته¡ چې پر íÑÏ ژبې Ï حاكميت له الÑې يې Ï حكومت ډېر 

خوÇږå ترخولي كوÑÏ Ï æÇ áباíÑ مهاÑتونو æÇ لفاظۍ له الÑې يې ÒياÊ شمېر ÇمتياÇÑ ÊÇÒخپلوÏÏ áې 
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ميرÇÒيانو æÇ ميرÇÒ قلمانو ځاì به ÇÏسې نوí ځوäÇ كدæÑنه æنيسي¡ چې هم پر Çنګرېزí ژبه æÇ هم پر كمپيوټر 
 .íæ åÏÒ ãعلو íهم يې عصر æÇ íæ حاكم 

Ç Ïنګرېزí ژبې په åÏÒ كړå كې پښتانه تر هر چا ځكه ÒياÏ Êمخه íÏ¡ چې Ç Ïنګرېزí ژبې غږيز يا فونولوژيك 
جوړښت Ï پښتو له غږيز جوړښت سرå يو شاÏ ¡ìÏ ä جنس æÇ حالت توپير æÇ پر ساكن توÏ íÑ كلمې پيل په 

ÇæÏړæ ژبو كې شته په ÇÏسې حاá كې چې íÑÏ Ï ژبي ګرÇمرí سكښت له Ïې سرå توپير لرºí نو له ځينو 
ÇستثناøÇتو پرته Ï ژبې åÏÒ Ï كړې Ï عملي نتيجو Ç æÇصولو له مخې هغه ژبې چې مشتركاÊ سرæ åلرÏ ¡í هغو 

ژبو æيونكي ÇÏ ژبې ښې åÏÒ كوالì شيº نو په Ïې ډæ áæيالì شو په هر Çنګليسي ژبي ټولګي كې چې پښتانه 
 åخبر ÇÏ .åÏ سانهÇ åكړ åÏÒ نګليسي ژبېÇ Ï مر له مخې پښتنو تهÇګر æÇ ينګæ تلفظ Ï íæ ناست åژبي سر íÑÏ æÇ

هم Çæقعيت Ï ìÏ هرې ژبې يا هر قوã كدæÑنه چې په حكومت يا ÑÏباÑ كې كاÑ كوí¡ طبعاð خپل قومي æÇ ژبني 
تمايالÊ لرÏ æÇ í خپل ځاä په ګټه به كاÑ كوí. كله چې بيا په Ïفتر يا حكومت كې æÏ Ïيمې يا قومي ژبې 

  .íياتېږÒ ÞستحقاÇ æÇ ÒمتياÇ پښتو Ï ðنو طبعا ºíالړېږæÇÑ
 Ñكا åÑپالنې لپا æÇ ساتنې Ï فرهنګي شتمنيو æÇ ثونوÇمير íÑكولتو Ï (يونيسكو) چې åÑÇÏÇ åملتو يو æملګر Ï

كوí¡ په هر هېوÏÇ كې يوå ژبه Ï هغه هېوÏ ÏÇ ملي ژبې په توګه په Ñسميت پېژني¡ ÇÏ ساÒماä په ÇيرäÇ كې 
فاÑسي ژبه æÇ په Çفغانستاä كې پښتو ژبه Ï ملي ژبې په توګه په Ñسميت پېژنيº نو Ç Ïنګليسي ژبې په ÇÑتګ 

سرå به يوÑÏ Ï åباÏ Ñ ژبې æÇ بله Ï ملت Ï ملي ژبې مسئله Òياته æÇÑالړå شي.  
ÇÏ يو څرګند حقيقت ìÏ¡ كېدìÇ شي Ï پښتو ژبې مخالفينو ته ÇÏ يو تريخ حقيقت ºíæ خو حقيقت ìÏ. ملي 

ژبه Ï ملت Ç Ïكثريت ژبې ته æيل كېږí¡ نه ÑÏباíÑ يا Ïفترí ژبې ته¡ په ځينو هېوæÏÇنو كې ملي ژبې هم 
  .íæ ملي بېلې æÇ ژبې ځانته íفترÏ خو په ځينو كې بيا ºíبڼه لر íفترÏ æÇ íÑباÑÏ

 Ï äساسي قانوÇ Ï äفغانستاÇ Ï16 æÇ 20 ملت Ï هم æÇ سمي ژبهÑ لتæÏ Ï محتوياتو له مخې پښتو هم Ï ېÏما 
 íفترÏ áپرله پسې حاكميت له المله پښتو ژبې خپل ټو Ï عو جريانونوæيو لړ نامشر Ï خو ºåÏ ملي ژبه

ÇستحقاÞ نه ìÏ تر السه كړºì خو ملي ژبه ځكه åæ¡ چې Ï تاÑيخ په æÇږæÏ كې يې همدې ملت ساتنه æÇ پالنه 
 .åÏ كړې 

Ï ÓæÇلته بېرته خپل بحث ÇÑنغاړÇæ æÇ ãيم¡ چې كه Ç Ïنګرېزí ژبې Ï پرمختګ سرعت همدÇسې ºíæ äÇæÑ نو 
ÏÏې Çحتماá شته¡ چې íÑÏ Ï ژبې ÑÏباÒÑÇ íÑښت¡ قوæÇ Ê حاكميت له منځه يوسي æÇ كله چې ÏÏې ژبې 

 æÇ مخ شي åسر áÇæÒ شوكت يې هم له æÇ äسنى شاæÇ شته¡ چې áحتماÇ ېÏÏ نو ºختم شي Êقو íÑباÑÏ
 Ï ژبه به هم íÑÏ äفغانستاÇ Ï شړلې åÑباÑÏ له æÇ مه ډېرې ژبې خوړلېÏ ېÏ نګليسي ژبه¡ چې په نړۍ كې يې ترÇ

 .íمخامخ كړ åښ سرÇند له سخت ګوæژ 

Ï پښتو ژبې پر æړÇندې بيا بل ډÇ áæټكل كېدìÇ شي æÇ هغه ÇÏ چې پښتو ژبه خو هسې هم په ÑÏباÑ كې ÑÏنه 
 Ï æÇ ملي ژبې Ï نه شي¡ پښتو به ìÇهم شي¡ له پښتو څخه څه كمېد ÇÑ ته ÑباÑÏ نګليسيÇ نو كه ºíبرخه نه لر

æخت په تېرېدæ سرÇ Ï åنګليسي تر څنګ æÏ Ïلت Ï ژبې په حيث خپل شته Çæلى خوندæ íساتي æÇ هلته به ال ښه 
 .åÏ لس ملي ژبهæ äفغاÇ Ï شي¡ چې پښتو åڅرګند 
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 جالæطن ځوäÇ پښت ته Ï موÑنۍ ژبې ښوæنه Ï ژبښوæنې Ï بنسټونو په Ñڼا كې 

لومړì -پيالميزې خبرې 

Ï Ïې لپاåÑ چې Ï موÑنۍ ژبې ښوæنه(تدÑيس) Ï ژبپوهنې æÇ بيا كاæÑني يا تطبيقي 
 يوå ډېرå كاæÑړ å څانګه Ò æÇ åÏموږ ÇÏ څېړنه هم پر همدغه linguistics)(appliedژبپوهنې

 ټيكاæ لرí¡ نوÑÇ Ïې سكالو تر ځانګړې تخنيكي برخې له مخه ÇÑته Çړينه approach approachچلند) (
) äنيز پالæښو åيو Ï æÇبرېښي چې په همدې تړ curriculum æÇ (æÏÇسي موÑÏ) نتوكيوæښو  æندæړÇ æÇ ( 

لوستتوكيو يا ÑÏسي مفرÇÏتو  Ñغوæنكيو æÇ بيا ښوæنكيو Ï ال Òياتې خبرتياپه موخه يو 
)æندې كړÇړæ نه (تعريفونه) لنډ لنډæينا¡ پېژندæ ې¡ په بلهæ1لړ پيالميزې(مقدماتي) خبرتيا .(

ژبه  

 åيو Ï موږÒ يې åيو åچې هر ìÏ (سېستم)áÇپيالمو(نښو) يو غونډ æيزÑæÇ æÇ æغږيز (تفاقيÇ )نيæيو لړ تړ Ï ژبه 
Ðهني ÇنځوÑ ښكاÑندæيي كوÏ .íغه ÇنځوæÑنه چې Ï يوې ټولنې æګړí يې په يوځايي ډÏ  áæ خپلمنځي 

) íæÇخبرæÇ íæپوهاcommunication)يناæ يا æترÇ æخبرæÇ  íړæÇÑ پر ژبه åÑلپا (conversation or speech ( 
ته Ñښتياينه بښي¡Ç Ïړæندې ټولنې Ï غړيو Ç Ïندæنو¡ Çæندæنو¡ æلولو¡ Çنګېرنو¡ نګېرنو¡ پاÑېدنو¡ ځاځونو¡ 

 æÇ æړæ æ نو¡ خوښيو¡ كړæېالړæ ¡ندېښنو¡ ګيلو ګوسو¡ غوښتنو¡ پوښتنو¡ غبرګونونو¡ موخوÇ¡نوæپرغز
نوÒÇÑ ÒÇÑ æÑ پژني ÇæÑ æÇني Çكرæ بكرæ... څرګندæيي كوÏ æÇ í چاپېرياæÇ á مهاá څيزæنه¡ ښكاÑندې¡ 

پېښې¡ښه æÇ بد... ÇÇÑخلي. په بله æينا: 

ژبه Ï پوهاÇÑ íæپوهاæ íæسيله Ï.åÏ ژبې په مټ خپل Çندæنه¡Çæندæنه (خيالونه)¡ æلولې¡ هيلې æÇ غوښتنې 
 áæډ åليكنه يې ناسيد æÇ åترې يې سيدÇ شو. خبرې ìالæÏته لېږ æÑفقي نوÇ يا íÏعمو ¡åيا ناسيد åسيد

  .íبلل كېږ íÏعمو ¡ææÏتلونكو پښتونو( نسلونو) ته يې لېږÇÑ كه æÇ فقيÇ ¡ææÏكه بيا يې  هممهالو ته لېږ.ìÏ

 موÑنۍ ژبه ÒÑÇ æÇښت يې  

موÑنۍ ژبه له åÑÇ هماغه ژبه åÏ چې يو æګړì يې ړæمبى ځل په كوشينه كې له موÑ¡ تي موÑ¡ پالÑ¡ خوÑ¡ نيا¡ 
نيكه يا بل هرهغه كالخوìÇ(æلي¡ سرپرست) څخه åÏÒ كوí چې پالنه æÇ پاملرنه يې Ñæ تر غاړې íæ. مانا 

ÇÏچې Çړينه نه åÏ¡ هغه Ïې يوÒÇې له هماغې خپلې بيالوجيكي موåÏÒ  Ñ كړí¡ خو څنګه يې چې له پخوÒ Çمانو 
ÇÑهيسې په åÏÒ كړå كې ÏÇÏكۍ(ÑÇې) موæ Ñنډå ټاكندÇÑ åغلې åÏ¡ نو په ÏæÏيز æÇ ټوليز ډáæ په Ïغه 

 ã((لومړنۍ )) ستاينو ((نۍÑمو))يې نن سبا تر äژبپوها ¡åÑهرګو .åÏ سې نومولې پاتېÇهمد (نۍ ژبهÑمو)نامه
ډېر كاÇÏ . íæÑ سې هم نه åÏ چې ګوندې هركوشنى به هرæ مرÏ æ خپلې ÑÇې موÑ ژبه åÏÒ كوæÇ í كېدìÇ شي 

Çړæند كالخوìÇ يې Ï كومې بلې ژبې æيونكى æÇسي æÇ هماغه يې لومړۍ åÏÒ كړې ژبه æګرځي . 
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   په كابل ښاÑ كې ÇÏسې كوÑنۍ هم ښايسته ډېرې ليدá شوí چې كوشنياä يې تر پښتنو ميندÏ æ پاÑسيوÇنو 
 æÇ سي لومړۍ ژبه ګرځيÑغېز الندې يې پاÇ تر áته چاپېرياÑæ بهر Ñكو æÇ نيو غړيوÑكو åسرÑæ æÑنو æÇ نوæپلر

ميندې يې هم Ïېته Çړæځي چې Ñæسرå پاÑسي æ غږېږäÇ .í هغه مهاá چې په هغه ښاÑ كې پښتوژبې كوÑنۍ لږې 
æÇ خاá خاæ áې¡ ÇÏسې بېلګه نيمه هم مخې ته ÇÑتله چې Ï پښتنو موæ Ñ پالÑ كوشنياä له چاپېريالي Çغېز منۍ 

 äسي غبرګوÑيې پا ìæÏ æÇ پښتو غږېدلي åياترÒ åسرÑæ ÑپالæÑچې موÇÏ . íÏ íشو ìلو ÇÑ سي ژبيÑپا åسر
كړې¡ نو æÑæ ÇÑسته يې Ç Ïړتيا يا ځانګړې لېوÇلتياله مخې æÏ Ïيمې ژبې په توګه په Çسانۍ خو له يو لړ 
 åæÏ)) سې كمپېښيÇÏ åتوګه¡ كه له يو  åپه هر .åÏ خپله كړېÇÑ څه ناڅه åتنو سرæتېر æÇ ښويېدنو íمرÇګر

 ¡íكو åÏÒ ستهæÑæÇÑ ني چاپېريالهÑژبه يا ژبې چې يوكوشنى يې تر كو åهر áæتېر شو¡ په ټوليز ډÇÑ ((ليÇژبيو
) íۍ ژبه بلل كېږÏپر æÇ يمهæÏ2  .(

 åÏÒÏ كړې æ Ïسيلې په توګه  

ژبپوهاæÇ ä ښوæنپوهاä په ګډæ څېړنو پلټنو كې Ïې پايلې ته Ñسېدلي چې موÑنۍ يا لومړنۍ ژبه Ï پرÏۍ ژبې 
 åÏÒ Ï كړې بهير ÒياÊ چټكوالæÇ ì ګټوæÑالì شي. Ï ساíÑ په ډáæ يوپښتوä 30 تر 25په پرتله په سل كې له 

 æÇ ìÏ بلد åÑÇæ له ÑÇæ يې åينګ سرæ æÇ شي چې له مانا ìليكال æÇ ìلوستال Ñځكه ژ (äنا)تر (ډۍæډ) كوشنى
ټوá پاã يې يوÒÇې پر لوست æ ليك ÇÑټولېږí¡ همدÇسې يې پاÑسيوäÇ هم پرخپل ÑÇæ تر(ډæډۍ) Ï (ناä) لوست 

æ ليك ژÇ æÇ ÑساåÏÒ ä كوالì شي.  

 له همدې المله موÑنۍ ژبه لږ تر لږÏ å ليك æ لوست Ñæ æÇپسې Ï نوæÑ لومړنيو åÏÒ كړæ Ï æسيله 
)      medium (حقوقو)ښتوÑ مدنى æÇ نسانيÇ æهرچا له بنسټيز Ï ¡(تعليم) åكړ åÏÒ ژبې په توګه¡ لكه پخپله(

 .åÏ څخه ګڼل شوې

 æÇ ښتنهÑحكومتونو ته پرله پسې سپا æÇ لتونوæÏ ټولو åيونسكو هم له همدې پلو äماÒفرهنګي سا áÇنړيو 
ټينګاÑكوí چې بايد Ï نوåÏÒ í كوæنكي كوشني Ïغه Ñښته(حق) له هر ÒÇÑ بلوساÒ æ ßبېښاß¡ تنګ ليدۍ¡ 
سخې Ñخې¡ توپيرæ تربګنۍ¡ سيالۍ æÇكمينۍ ... خوندæ íساتي¡ كه هغه پرهېوÏÇني كچ íæ¡ يا جهاني كچ. 

په بله æينا¡ Ï خپل هېوÏ ÏÇننه íæ¡ يا په جالæطنۍكې Ï بل (كوÑبه) هېوÏ ÏÇننه! 

á) كاá له پيل سرÇÏ 1386 Ï åچې Ç ÏفغانستاÏ ä ښوæنې ÒæÑنې چاÇæÑكو Ï همدغه سږني ښوæنيز يا تعليمي(
 Ï نځي ياæسيموكې يو لړ جال لومړني پښتو ښو Çخوæشا æÇ (توÑكا) مېنوÑمېشتو ښا äپه پښتو Ñكابل ښا

پاÑسي ژبو ښوæنځيو Ïننه پښتو ټولګي پر كاÇæ ÑچوÏ ¡á همدغه نړيوáÇ بشرí حق پرځايكړå بلل كېږí¡ هغه 
  .åنو سرæÑفشاæÇ كلونو كلونو په پرله پسې غوښتنو Ï نيوÑكو æندæړÇ ÏÑكابل ښا Ï هم

Ï ÇÏ خوÇشينۍ خبرåÏ å چې يو شمېر تنګ ليدæÇ í لنډ Çندí تش پر نامه هېوÏ áÇæ ÏÇغه ملي- Çنساني هڅه (( 
 ÇÑ سلې په توګهæ æÇ پلمې åÒيوې تا Ï په لړ كې يې æÒæنګرÇ فغانيÇ -نتي پشتنيÇ Ï æÇ íنګېرÇ ((íÒپشتوسا

  !íغځو Ñæ نساني ضد ستم تهÇ æÇ لملليÇ خپل ملي ضد ستم بين ¡åچا خبر Ï .íمخته كو
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 يوژبى åæÏæÇ ژبى 

)هغه څوìÏ ß چې هماغه يوå موÑنۍ يا لومړنۍ ژبه يې æÇ íæ åÏÒ كاíæÑ يې . monolingualيوژبى(
يوژبيوÇلى لږ تر لږÑÏ åې الملونه لرí : يا يې په Çړæند كوÑني يا ټولنيز چاپېرياá كې  æÏيمه ژبه نه íæ ¡ يايې له 

بل يا نوæÑ ژبنيو چاپېريالونو æ æÇيونكيو سرÇÑ åشه ÑÏشه Ç æÇړيكي æÇ ياÑæته åÏÒ Ï كړې كابو æÇ كېدäæ . يو 
 æÇ ينۍ مليÒÇهماغه يې يو æÇ íلرæ äژبه شتو åند ټاټوبي كې يې هماغه يوæړÇ چې په åÏ ژبې ټولنه بيا هغه

)íكېږ áژبيو هغو ډېرليد åæÏ ټولنو شمېر تر æÇ æګړæ يوژبيو Ï په نړۍ كې ¡åÑسي.هرګوæÇ سمي ژبهÑ3 .(

) ) æګړì هغه ìÏ چې له åÑÇ يې په åæÏ ژبي كوÑني يا هېوÏÇني چاپېر ياá كې چې Ï بېلګې åæÏ bilingual ژبى
 åÏÒ ې غبرګې ژبېæÏ áهيسې هممهاÇÑ äæېږÒ سي ژبې¡ له هماغهÑيې پا Ñمو æÇ íæ پښتو ژبى Ñپه توګه يې پال

كړې åæÏ .íæ ژبې ټولنه بيا هغه åÏ چې په Çړæند ټاټوبي كې يې åæÏ ژبې íæ¡ لكه په Çفغانستاä كې Ïيو ګڼ 
 æÇ سميÑ برÇيو بر åډېر توپير سر æژبې له لږ (سيÑپا æÇ پښتو)ېÑې غوæÏ ندېÇړæ ژبو پر (كيو åلږ)æÑشمېر نو

كاæÑني ÒÑÇښت لرÇÏ .íهم ÒÇمايل شوې چې åæÏ Ï ژبي Ðهن¡ ÇندÇæ æند(Çنديشه æ خياá) تر يو ژبي همزæلي 
) íړخونه بدلوÇ äپكې همزما åژبني سېستمونه سر åæÏ مو مي¡ ځكه Ôæ åÏæ Ç4هغه  ښه تر .(

 æÏيم ډáæ يې ÇÏچې يوå كوشني تر موÑنۍ(لومړنۍ) ژبې æÑæسته æÏيمه ژبه لږæډېرå له نژÏې يا لرې چاپېرياله 
æÇ يا هم Ï ښوæنځي æÇ ليك لوست له الÑې åÏÒ كړې æÇسي¡ لكه Çæخلې íÑÏ پاÑسي چې له پخوÇÑ Çهيسې په 

كابل كې له æړكتونه تر پوهنتونه پرنوæÑ ګرÇ æÏستوګنو Ï يوÒÇېنۍ تعليمي ژبې په توګه تپل شوې åÏ. له 
) school bilingualismهمدې كبله åæÏ ÒÇÑ ÇÏ ژبيوÇلي ته ÇجباíÑ¡ نا طبيعي يا ښوæنځيوåæÏ áÇ ژبيوÇلى(

) Çænatural bilingualism æÇيي æÇ پر æړÇندې يې مخكيني هغه ته طبيعي¡ Ñښتينى يا بشپړ åæÏ ژبيوÇلى (
هممهاÏ á يو برÇبر السبرí له پلوå غبرګ åæÏ ژبيوÇلى 

 ) ambilingualism)خلهÇæÑÏ لونه همæډÑنو åموخو له پلوæÇ æند Ï Ï يې ÒÇÑ5). همد     .( 

) هم څه Ï  IQ ښوæنځيوåæÏ áÇ ژبي كوشني(پښتوژبي æÇ بل هر نا پاÑسي ژبي) Ï هوښياÑتيا æÇ ځيركتيا كچه(
ناڅه تر يو ژبي همزæلي( پاÑسيوäÇ) لوړå ختالì شي. Ï Ïې خبرې ژæندۍ بېلګې Ï هېوÏÇ په بېالبېلو سيمو¡ 

  .íكېږ áال ليد æÇ شوې áنځيو كې ښايسته ډېرې ليدæښو æندæړÇ æÇ Ñكابل ښا åپه تېر

هرګوåÑ¡ تر نهه كلنۍ پوÑې ÑÏېيمه ژبه پر كوشني باندې پېټى كېږí . لكه څنګه چې Ïپاكستاä په لومړنيو 
ښوæنځيوكې له هماغه لومړí كاá څخه åæÏ Ï سلنې(فيصدí) لږå كۍ ÇجباíÑ سركاíÑ ژبې (æÏÑÇ) ترڅنګه 

عربي æÇ بيا (ښايي)موÑنۍ يا سيمه ييږå ژبه  ټولو ماشومانوته åÏÒ Ñæ كېږæÇ í پر څلوãÑ كاÑæ á باندې 
 (æعدÇقو æÇ صولوÇ)يونوæÏ æÇ نوæÑÇ (ګو لوجيكيÇپېد) æنپوهنيزæچې نه له ښو íكېږ íÑسرباÑæ هم íنګرېزÇ

 æپوهنيزÇæÑÇ ¡(سوسيالوجيكي) æ(لېنګويستيكي)¡ ټولنپوهنيز æنه له ژبپو- هنيز ¡íلر äسمو åسر
(سايكولوجيكي) هغو سرæÇ ¡å له Ïغو ټولو سرå سرå له بشرÑ íښتو(حقوقو) څخه Ï Ïغه æÏلت يو څرګند سر 

  !íبلل كېږ ìæÇغړ
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  په ټوليز ډáæ په كوشينه كې ÑæÇ Ïېدæ له الÑې Ï موÑنۍ( لومړنۍ) åÏÒ كړې ژبه تر بلې هرې åÏÒ كړې ژبې Òياته 
 æÇ نګېرنوÇ ¡نګېرنو ¡áخيا æ Èخو æÇ ندÇæ æندÇ ¡يناæ په بله ¡Ñشعو æÇ هنÐ ¡åړÒ له æÇ íæ ړېæپيا æÇ پخه

æلولو سرå تر ټولو ÒياÊ نه شلېدæنكى ÇړæÇ تړæÇ لرÏ .í ساíÑ په توګه هغه ناڅاپي يا هيجاني چغې غږæنه يې 
 áهېښتيا... پر مها ¡äېدنې¡ خوښۍ¡ خپګاÑپرغز¡ پا æ څړيكې¡ ځاځæ برېښ ¡ÏÑÏ ¡يوې نا ببرې پېښې Ï چې

 ¡ìÇæ ¡ېæ):æÇپښتو په تړ Ï لكه)íيي كوæندÑنۍ ژبې ښكاÑهماغې مو Ï ¡ځيæÇÑ ناڅاپه له خولې æÇ كهÇبېو
æ ¡ÎÇ ¡ÎÇæ موÑې¡ æ خدÇيه...!).  

 ليكونكى له ÇÏسې يوåæÏ ÑÇ å ژبي Çفغاä سرå هم Ñæپېښ شوì چې يو æخت يې په فرÇنسه كې له 
 ټكرمخامخېدæ سرÏ å موÑنۍ ژبې(پاÑسي)پر ځاÏ ì پالÑ پښتو چغه له خولې ختلې åæ. المل يې هم ææÇÏ چې 

 !áپښتو غږېد íني غړÑكو Ïګر Ñپرته نو Ñيې په كوشينه كې له يوې مو åسر åلي سرÇژبيو åæÏ له

 Ï موÑنۍ ژبې ساتنه  

 كه Ç Ïفغانستاä غوندې په ګڼ ژبتوكميز هېوÏÇ كې Ïننه Ï هرې لويې æ æÇړې موÑنۍ (لومړنۍ) ژبې بايلنه 
 åتړلې فرهنګي ځانګړنې له پلو Ï åسرÑæ بلكې ¡æكړ åÏÒ لومړنيو Ï åÑيونكيو لپاæ æندæړÇ Ï ېÒÇبدلونه¡ نه يو

چې Ï ګډ ملي-فرهنګي æكر(هويت) Ñغندå ټوß بلل كېږí¡ ناæړې æÇ ناسكيندې پايلې ÑÏلوìÇÏ شي¡په 
 ìهماغه ډېر äفغانستاÇ جهل ځپلي æ جنګ æÇ íسته پاتې كړشوæÑæ Ï بيا لويديځ كې چې نن سبا يې æÇبهر

åÏÒ كړæÇ áÇæ å پوهياá پاړكى پوړ  ÇÑ نغرلى¡ هم خوÇÑ ډېر ÇæÑني æÇ پژني Òيانونه ÇÑمنځته كوالì شي.  

لومړì پوخمنګى پښت خو كه هرڅومرÏ å نوí كوÑبه هېوÏÇ تر ژبني- فرهنګي Çغېز الندې ÇÑشي¡ نه موÑنۍ 
ژبه له السه ÑæكوæÇ í نه ملي æÇ قومي Ï æ ÏæÏستوæÇ Ñ فرهنګ Ñæ æÇسرå هممهاÇÑ á كډáÇæ شوì ځوäÇ پښت 

 æÇ äړكتوæ Ï ستهæÑæÇÑ تګÇÑ ېيم پښت چې ترÑÏ ¡يناæ پسې تنكى¡ په بلهÑæ ساتي¡ خو æ ې ژبهÒÇښايي يو
ښوæنځي جوګه كېږí ياګرÏ سرå له پوخمنګي يا ځوäÇ پښته نوÒÇÑ íېږí¡ موÑنۍ ژبه ډېرÇ åسانه له السه 

Ñæكوí. په تېرå چې كالخوÇياä يې بې توپيرæÇ íæ å يايې پر نقش ÒÑÇ æښت æÏمرå نه پوهېږäÇ.í ترÏې چې 
هغوÑæ ìسرÏ å په لوì الÏ Ó موÑنۍ ژبې پرځاì په نوې åÏÒ كړې كوÑبنه ژبه غږېږí. يهوÏ Ï æÏې لپاåÑ چې پر 
پرÏۍ خاÏ Ï åÑæين تر څنګه خپل ÇÑتپلي æÏلت ته  æÇÏړæ يوå بله پزå هم Ñæ جوړå كړې æÇسي¡ په لومړí سركې 

مړå مذهبي عبرí له خپلو بچيانو æÇ هغوì په æړكتونو كې له ÇÑبايانو (ماليانو) څخه åÏÒ كوله!  

 æÇ يهæېنۍ لېږندÒÇفرهنګ يو æÇ (هويت)كرæ ملي Ï نۍ ژبهÑچې مو íÏ نۍÑكو (åÑبا شعو)ې ځانخبرېÒÇيو ÇÏ 
ساتندæيه æسيله ÇنګېرæÇ íغوÇړí¡ لږترلږå يې ترخپل ÑÏېيم پښته تاندæÇ å خوندæ íساتي æÇ تر æسې æسې 

 .íكړæ ìكېدنې مخنيو íÏبشپړې پر Ï يې

Ï Ïغې Çړينې موخې Ï برياينې لپاÇÏ åÑسې æÑښاندÇ æفغانانو لپاæÏ åÑې الÑې چاÑې په ګوته كېدìÇ شي: 

- تر هرڅه مخكې بايد له خپلو كوشنيانو سرå په خپله موÑنۍ ژبه خبرې Çترې æكاندې æÇ ترڅنګه يې Ñæته په 1 
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كوÑني چاپېرياá كې په خپله ژبه¡له ټنګ ټكوåÑ نيولې¡ تر نندÑÇمو æÇ فېلمو پوÑې ÑæÇيزې – æينيزې 
(ÇيډيويژÇæلې) بوختوæنكې æÇ سرګرموæنكې Çسانتياæې برÇبرې كړæÇ í په Ïې ډáæ يې له ډېرæ بېالÑې 

كوæنكو تېلويزيوني فېلمونو æÇ كمپيو ټرí ګېمونو هم بې Çړې æÇ بې نياåÒ كاندې. 

 Ñæ كا بو ÇÏ áæډ åهغه هم په ناسيد æÇ تر يوې كچې æÇ íځوÑنه غو æ ټ له پامهÑبهر هم كو Ñيې تر كوÒÇÑ Çهمد 
 .íÑæÑæ íÑخو åسر áÇæ يا سيمه áÇæ ÏÇنځي كې له همژبي هېوæيا ښو äړكتوæ ¡نډæچې په چم ګا íكړ åبرÇبر
 æÇ ۍ¡ كاليزېÏښا æ پوښتنې¡ غم ÑنځوÑ ÛæÑ Ï يې åستانو كرæÏ æÇ نيوÑكو æندæړÇ .پاليæ ستيæÏ æÇ مينه

 ÑÇ هم يې له æÇ íپاتېږ åÒتاæنۍ ژبه تاندÑې توګه يې هم موÏ بوځي. په åسر äمېلمستيا نيمې په پلمه له ځا
هېوÏÇني فرهنګ سرÇ åړæندæÇ í تړæÇ سمبالتيا æÇ پياæړتيا مومي. 

) خنډ شي Ï æÇ هند Ï نيمې ÇÏassimilationسې هم نه چې يو مخيزيې Ï نوí يا æÏيم هېوÏÇ له هرÒÇÑ همرنګۍ (
æچې يا عربي هېوÏ æÏÇ مسلمانانو په پېښويې Ï خت پرتاګه¡ سرپټوني æÇمخپټوني Çغوستنې كاæÑنې ته Çړ 

باسي. كه نه په لوì الÓ به خپل كوشنياÏ ä توكميزÇæلې يا ÇÑسېزã موخه æګرځوí¡ كه څه هم Çفغاناä له Ïې 
پلوå تر توÑكانو Ç æÇيرÇنيانو æÑæ ÇÑسته په ټوá لويديځ كې ښه نوã لرæÇ í له خپلو متلو (چېرې چې æÇسې¡ په 

 .íخپلوÇÑ ßÇæژ æ ندæسم ژ åسر (Ôهغو سې يا همرنګ جماعت باÏ به ìخو

  لومړæÏ æÇ ìيم پښت Ïې له ÑÏېيم پښته æÏمرå تمه æنه لرí چې له هرå پلوæÇ å هوبهو به ìæÏ Ï پر پله پل Çخلي 
æÇكټ مټ به Ñæته(مشابه) Çفغاني ÇندÇæ æند¡ خوì بوæÇ ì كړæ åړÇÑ åخپلوí. ځكه هغه نوÏ ¡Ñ چاخبرÏ ¡å ژبې 

æÇ فرهنګ له پلوÏ å نوې(كوÑبنې) ټولنې لږæډ ېرغړì ګرځېدلى æÇال كېدìÇ شي¡ Ï موÑ(يا پالÑ) له خوÇهم 
Çفغاä پاتې نه ÇÏ .íæسې هم نه åÏ چې ګوندې Ïغلته Ïې Ç Ïفغانستاä غوندې ÑÏېوÇړå پښته سرå يوځاì يا 

نژÏې æÇæسېږæÇ í ترخپلې سيدæ åلكې Ç æÇغېزالندې يې æساتالì شي. نو ÏÏې لپاåÑ چې لږ تر لږÑæ åباندې 
خپله ژبه خوندæ íساتي¡ په بله æينا¡ æÏ Ïيمې ژبې په توګه يې åÏÒÑæ كاندې¡ له نوæÑ څيزæنو Ñæته لږæډېر 

 .íÏÑپه كا áتېرېد

 2 ææسانتياÇ æÇ له مرستو ÏÇبه هېوÑكو Ï æÇغه تړÏ چې پهÇÏ هغه ¡åÏ åكړ åÏÒ پرله غښتې åÑچا åÑيمه الæÏ -
 څخه پوåÑ پوåÑ ګټه Çæخلي æÇ كه Çړتيا پيدÇ شي¡ په خپل نوښت æÇ لګښت ææÇنيز åÏÒ كړæځي يا ښوæنځي 

ÇÑمنځته كاندې. 

 ÏÇڅخه يو بېلګه هېو æÏÇپايي هېوæÑÇ بيا æÇ æله هغو لويديز äته پته لګېدلې¡ سوېډ áÇځايه چې ليكو ãتركو
ìÏ چې ÑÏ Ïېيمې يا پرمختيايي نړۍ له هېوæÏÇ څخه ÇÑ Ïغليو æÇمېشت شويو كډÇæلو په ګټه خپله فرهنګي 

پاليسي له نړيوÇلو حقوقي æÑÇنو æÏ æÇيونو (نوÑمونو æÇ قوÇنينو) سرå سمه پر كاÇ ÑچوæÇ í ښه ترÇ الÑې چاÑې 
 æÇ په لومړنيو æÇ ښيي Ñæ ړكتونو كې همæ په åسونو سربېرÑكو æنيزææÇ پر يوكلنو .íæبرÇبر Ñæ ېæسانتياÇ æÇ

منځنيو åÏÒ كړæ كې Ï يوå مضموä په توګه هم پاينه(ÇÏÇمه) Ñæكوí. هرګوåÑ¡ په ناæÑې æÇ æÇتريش كې 
 .åÏ خپله كړېÇÑ ښتهÑ غهÏ Ñټينګا æÇ فغانانو په پرله پسې غوښتنوÇ
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 Ï ìته هلوځلو پرځاÑæ Ï åÑخپلونې لپاÇÑ Ï ښتېÑ تهÑæ Ï فغانانو بياÇكې  مېشتو äبيا لند æÇ په برېتانيا 
كاæÑباÑ (بېزنس) الÑ غنيمت ګڼلې æÇ ژبني كوÑسونه æÇ ښوæنځي يې ÇÑمنځته كړÇÏ .íÏ íسې چې چلوæنكي 

يې هم له شاګرÇÏنو باړå(فيس) Çخلي æÇ هم له Çړæندæ كوÑبه څانګو æÇ ساÒمانو څخه. Ïغلته¡ هرګوåÑ بياهم 
يوÒÇې هماغه فرهنګپاæÑ æÇ áښاندÇ íفغاناä  خپل كوشنياæÇÑ äلي æÇ بې توپېرå هغه Ñæسرå كومه لېوÇلتيا نه 

  .íلر

 په هر ډÑ Ï Ï áæېيم پښت æÇ ال Ñæ پسې نوæÑ ته æÏ Ïيمې ژبې په توګه Ï موÑنۍ ژبې åÏÒ كړÇÏ å نړيوÇله ګټه هم 
لرí چې كه يومهاÏ á كوÑبه يا æÏيم هېوÏÇ له خوÇخپل پلرني هېوÏÇ ته Ï يوå كاÑپوå په توګه Çستوá كېږí¡ تر 

 Çشي. همد ìÇې يې په برخه كېدæبريا æÇ ې پايلېÑډېرې ګټو æÇ شي ìكوالÑكا Çښه تر ((لوÇلويديځو)) هغو æÑÇ
نن سبا موږ æÇ تاسې په Çفغانستاä كې ÇÏ Ïسې غوæÑبېلګو يو څرß هومرå لګوالì شوچې ګوندې ÇÑتلونكې 

ته نوåÑ هم پسې پرÇختيا æمومي.  

 æÏيم-تخنيكي يا څانګيزې خبرې 

 ¡åÑÇ يمه برخه كېæÏ ېÏ څېړلې. په æ په لومړۍ برخه كې مو پيالميزې(مقدماتي) يا څېرمه(ضمني) خبرې
 Ï فغانانوÇ طنوæجال Ï ې مانا چېÏ يينې الندې نيسو. پهæ تر (Úموضو)(مسلكي) سكالوåتخنيكي يا څانګيز

ÑÏېيم (æÇ څلوãÑ) پښت لپاÏ åÑ موÑنۍ (پښتو يا پاÑسي) ژبې åÏÒ كړå پر كومو ژبښوæنيزæ يا لېنګو- 
 ¡åشوæ ته نغوتهÑæ لكه څنګه چې په لومړۍ برخه كې .íلرæ æټيكا æÑچاæÑال æÇ (صولوÇ)نوæÑÇ ګوجيكيÇپېد
Ïغه ÒÇÑ موÑنۍ ژبه(په تېرÏ åڅلوãÑ پښت په تړæÇ) په Ñښتينه لومړنۍ نه¡ بلكې Ï كوÑبنې(لكه سويډني) ژبې 

 ãÑبياڅلو æÇ ېيمÑÏ Ï شنو. ځكهæ æÇ æځيرæ يې åله همدې ګوټپېر ¡åÏ Ñپه كا æÇ íيمه ژبه ګڼل كېږæÏ ترڅنګه
پښت ړæمبنۍ ژبه سويډني åÏ چې كوæÑبهر پې غږېږæÇ í له æړكتونه يې تر پوهنتونه ليكنۍ يا 

 . í(تعليمي) ژبه بلل كېږåنيزæښو

                                                   (ÏÇسي موÑÏ)نتوكيæښو 

 åيو Ï بايد(ÊÇÏسي مفرÑÏ )لوستتوكي æÇ( ÏÇسي موÑÏ) نتوكيæهرې يوې ښو Ï فغاني ژبو څخهÇ ګونو åæÏ له
 Ñæ Çيو له خوæبنو يا مرستندÑكوÏ چمتوكړشي چې تر هرڅه له مخه æÇ برÇپر بنسټ بر äكړيزپال åÏÒ  سېÇÏ

ټاكلي æخت æÇ په ßÇæ كې له Ñæكړæ تخنيكي æ æÑÇÒæÇسيلو يا نوÇ æÑسانتياæÇ ææ شونتياæÇ ææ بياÏ كوÑنيو 
له ښوæنيزæ æنډæسرå سموæ ä لرí. له ((æخت)) څخه موخه ÇÏچې Çړæند كوÓÑ يا ښوæنځى څوكاله يا 

سېمېسترå غځېدìÇ شي æÇ بيا په ææÇنۍ كې څو Ñæځې æÇ څوساعته. تخنيكي æ ÑÇÒæÇسيلې هغه íÏ چې په 
ښوæنيز بهير كې Ï ښوæنكي Ï ښوÇæنې تر څنګه ÑæÇيزې¡ æينيزې æ æÇييزې Çسانتياæې æÇ الÑې چاÑې شوني 

كوÇÏ æÇ íسې نوÇ Ñړæند ښوæنتوكي æÇ لوستوكي يا Ñبړې æÇ ستونزې. 

 ټاكلي ښوæنتوكي æÇ لوستوكي به Ï ټاكلو ښوæنيزæ پېرæنو يا كلونو له شمېر سرå سم پر څو ټوكو كتابونو 
ææېشل شي æÇ په Ïې ډáæ به Ï يوې پرله غښتې لړۍ(منسجمې سلسلې) بڼه غوåÑ كړí .كه Ï ښوæنځي يا 
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كوÓÑ ترڅنګه كوÑنۍ هم كاÑندå نقش يا æنډæ åلرí¡ تش هماغه Çبېڅې(Çلفبې) كتاÈ بس ګڼل كېږí چې په 
) ÊÇÏكې به يې ټاكلي لوستتوكي يا مفرæسېمېستر ææÏsyllabus æÑÏ åكه نه¡ ښايي خبر .íكېږ áچوÇ Ñپر كا (

څلوæÑ ټوكو ته Ñæسي چې په هماغه شمېر ښوæنيز يا تعليمي كلونه هم غځېدنه مومي. په پېښوÑ كې Ï ځايي 
 æله مخې په لومړنيو شپږ äكلن پالÑڅلو Ï چې áæ íشپږ ټوكيز كتابونه چمتو شو åÑفغاني  پښتو ژبيو لپاÇ æÇ

)áكېد áچوÇ Ñ6ټولګيو كې پركا .(

 Ñلي پر لوÇنوÇګر Ï ليÇæ åÏله سا 

له ساÇæ åÏلي څخه Ï ګرÇنوÇلي يا پېچلتيا Ñæ æÇسرÑæ åسرå له ټوß(جزÁ) نه ټوá(كل)خوÇته پرله پسې 
پرمختګ يا پرمخيوÏ äښوæنپوهنې (پېدÇګوجۍ) æÇ په ځانګړí ډÏ áæژبښوæني يا ژبني تدÑيس يو ټولمنلى 
 ÇÑ لي څخهÇæ åÏننه لوستوكي له ساÏ كې åبياپه هريو æÇكتابي لړۍ åندæړÇ ¡åÏÑې توګه په كاÏ په .ìÏ (صلÇ)ÑÇ

پيل شي æÑæ æÑæ æÇ پېچلتيا æمومي. 

 ياهم literacyپه  ټاكلې كتابي لړۍ كې ډېر غوæÇ åÑ پاموړ لومړنى هغه ìÏ چې ÏæÏ Ï له مخې لوست æليك 
Òموږ په æطني نامه Çبېڅې Ç æÇلفبا كتاÈ بلل كېږÏ Ï .íغه لومړني كتاÈ لوستونه به څه ناڅه پر پېنځو يا 

شپږæ پړææÇنو يا ډلو æېشنه مومي چې نيم به يې په يوå پېر ياسېمېستر كې æړÇندې كېږæÇ í نيم به يې په æÏيم 
هغه كې. 

 لومړí څو لوسته به ÇÏ Ïسې æييونو پر بنسټ جوړېږí چې هم لنډ æÇ يوæستوíæ í¡ هم يې Ñ Ïغندå غږæنو 
 ¡ìږæ ¡åÑæÇæ ¡ÑæÇ ¡Ñæ ¡ÇÏÇÏ ¡ÓÇ :لكه ¡åنو سرæÑنځوÇ له (Ïغيرمجر) هم پژيزæÇ جال جال åسر íÑتو

 Ï ې بهÒÇچې يو . ...åړæÇ ¡ډۍæډ ¡áæõډ ¡ÑæÑæ ¡åÒæ ¡Òæ ¡ښÇæ ¡ښæÇ ¡ږÑæ¡ÓÇ ¡ÑÒ ¡åææÇ ¡ېÑÏ ¡åæÏ¡ېÏÇ
 .íندې كېږÇړæ áæډ (يزÑنځوÇ)ينيزæ æÇ ييزæ ¡يزÑæÇ په مټ په æÑÇÒæÇ تخنيكي

 æÇ ¡ړæÑنځوÇ ¡åÏږæÇ چې څه ناڅه íنغاړÇÑ ييونه همæ سېÇÏ Ñنو åييونو سربېرæ æلوستونه به پر تېر æÇيم پړæÏ Ï
توíÑ يې سرå لږæډېر نښتي (مركب) íæ¡ لكه: موÑ¡ پالÑ¡ نيا¡ نيكه¡ چرګ¡ چرګه¡ هګۍ¡ هډæكى¡ سپى¡ 

پسه¡ غوÇ¡ غويى¡ يو¡ Çته¡ لس¡ شل¡خوسى¡ څوكۍ¡ æÇبه¡ سيند¡ هسك¡ خوÑ¡ ناæې¡ كوÑ¡ كالي¡ بابا¡ 
الال¡ باÛ¡ بڼ¡ كاÑ¡ كب¡ كټ¡ خت¡ څاÑÏ¡ پټو¡ سر¡ الÓ¡ پښه¡ موږß¡ ږمنځ... . په Ïې پړæÇ كې به  ښوæنكي 

 Ï هماغه تخنيكي سېستم په كاÇÑچونه شاګرÏ äÇÏېته هڅوí چې له ÑæÇېدæ سرå يې  سم له سمونې Ñæ غبرګ 
(تكرÑÇ) كاندې¡ Ñæسرå يې مخامخ بيا بيا تمرين كړæÇ í په پاì كې يې Ï لنډæ لنډæ پوښتنو ځوÇبونو ته هم 

 æÇÑبولي. 

 ÑÏ Ïېيم پړæÇلوستونه بيا ÇÏسې æÇډنه æ مومي چې ليكنى كړæÇ(مشق) Ñæ سرå تړلى Ï .íæغه كړæÇ به Ï ړæمبي 
پړæÇ له نانښتو(مفرæÏ) æييونو څخه ÇÑپيلېږæÏ ÏæÇ íيم هغه پر سرå نښتو(مركبو) هغو Ñæ æÇسرÑæ åسرÇ åسانو 

æÇ ساåÏ نومځرæ(ضميرæنو)¡ستاينومونو(صفتونو)¡ كړæلونو(قيدæنو) به پاì ته Ñسوá كېږí. په همدغه 
 ìپا æÇهمدغه پړ Ï به áæې ډÏ په æÇ íنغاړæÇÑ íÑتو áبېڅې ټوÇ Ï چې íÏ نه  Ñكښل په كا åÏهم له ياÇÏ كې æÇپړ
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ته Ç Ïړæندې Çبېڅې(Çلفبا)بشپړ ليكلړ(فهرست) هم æړÇندې كېږí. هرګوÏ Ï ¡åÑغه ړæمبني كتاÈ له هماغه 
 Ï æÇ كمرنګ چاپ شي æÇ ند لمنليك(حاشيه) كې تتæړÇ شي¡ په ìÇكېد íÑتو íنو íهر مخ نو Ï پيله

). په څلوãÑ هغه كې به له 7شاګرÇÏنو سترګې ÑæسرæÑ åږÏې شي¡ بې له Ïې چې په سيدå توګه Ñæ ښوáæ شي (
æييپانګې(لغوÐ íخيرې) څخه په كاÇÑخېستنه چې  Ï تېرæÑÏ æ ډلو يا پړææÇ يوæستوæ æييونو(كلمو) تر څنګه 

به Ï بېلښتي æÇ تړښتي(Çشتقاقي æÇ تركيبي) هغو په سرباÑۍ پوåÑ غځېدلې íæ¡ لنډې لنډې Ñغوá شوې 
غونډلې(جملې) پر كاÇ Ñچوá كېږí. په Ïغه برخه يا پړæÇ كې به شاګرÇÏنو ته كوÑنى كاÑ هم Ñæكوá كېږí چې 

 .íæÒÑÇ æÇ íسمو Ñæ همغه لوست په ترځ كې مخامخ Ï نكي به يېæښو æÇ íæتربل لوسته به يې بشپړ

 æړæ æړæ åÏسا æÇ نو¡ نكلونوæنو¡ لكه ټوكو¡ طنزæنثر æÑæخوند æÇ æلوستونه به له لنډ æÇستي پړÑæپېنځم ياÏ 
نظمونو æÇ ترÇنو څخه برÇبرېږÇÏ ¡íسې چې منځپانګه يې تر æسې æسې Çفغاني Ñنګ æ خوند æلرÏ Ï .íغه 

پړæÇكوÑنى كاÑ به Òېږندæيه(Çنشايي يا ÇيجاíÏ) بڼه æلرí چې Ï شاګرÇÏنو æړتيا(ÇستعدÏÇ) Ñæ سرå غځونې 
 åيو åځېلونوڅخه په خپلو ګوتو يو íتنيو نثرÑځانته تر بل لوسته له پو ßبه هر هر څو áæپه ډ íÑسا Ï .íكړæ

  .íæÑæÇ ته æÑپه ټولګي كې به يې نو æÇ íبېلګه كاږ

په Ïې توګه به Ï هر لوست مهالپېر(سېمېستر يا كاá په æÇږæÏ كې Ï همدغو كوÑنيو كاæÑنو æÒÑÇنې ÒÇ Ïموينو 
ځايناستې كېږÏ æÇ íګرÏ پېر(ÑæÏې) پاÒÇ ìموينو ته به هم كومه Çړتيا نه íæ¡ بلكې Ï كوÑنيو يا كالخوÇيانو 

په ګډäæ به Ï يوې سرګرموæنكې مېلې يا جشن په ترځ كې په بېالبېلو پوړيو يا ÑÏجو بريليكونه æ Ñæېشل 
. íكېږ 

ليكنۍ Ñبړå يا پرÇبلم 

 .íكېږ áنومېر åÏ åستونز åيو ستر áæليك ډ ìÑÇ يز عربيÏæÏ كې åكړ åÏÒ نۍ ژبې پهÑمو Ï åÑېيم پښت لپاÑÏ Ï
ځكه ìæÏ له څه ناڅه پرمختللي ÇÏÇ æÇپټ Ñ æېفوãÑ شوí التين هغه سرæÑ åږíÏ شوí چې Ï ژبې æÇ ليك¡ په 
 Ï كې äنوښت چې په سوېډ ãكو .ìÏ كم ÇÑترمنځ توپير خو   (Èمكتو æÇ Ùملفو )ليكنګ æÇ ينګæ ¡يناæ بله

 Ñله سويډني ليك سېستم څخه كا åÑسانۍ لپاÇ (تلفظ) ينګæ Ï يز ليكÏæÏ Ï سيÑپا æÇ پښتو Ï نۍ ژبېÑمو
Çخېستل كېږæÇ í په لوست توكو æÇ كتابو كې Ñæسرå څنګ تر څنګ چاپېږÏ ¡í ژبښوæنې له پلوÏ å ستاينې 
 æندæړÇ چې íæ نديز هم بېځايه نهÇړæ هغه بشپړ غږيز يا فونيميك سېستمÏ به æÇغه تړÏ په ¡åÑهرګو . ìÏ ړæ

 Ï æÇ ìټاكل شو åÑفغاني ژبو لپاÇ Ï ڼا كېÑ لفبېت پهÇ فونېتيك áÇنړيو Ï (نېستانوÇيرÇ) يانپوهانوÑÇ پاييæÑÇ
 Çفغاني ژبې كښل شوÏ .íÏ íغه غږيزÇ åبېڅې يا Çلفبې Ç26فغانستاÏ ä ژبپوهنې Çطلس Ï پرæژې له مخې پې 

 ¡íسانوÇ åكړ åÏÒ نۍ ژبېÑمو Ï åÑفغاني كوشنيانو لپاÇ طنæپښت جال ãÑڅلو æÇ ېيمÑÏ Ï ېÒÇنه¡ نه يوæÑكا
 æÇ نګرېزۍÇÏ åÑيم پښت هغو لپاæÏ æÇ مبنيæړ Ï كې æÏÇهېو æندæړÇ æÑنو æÇ نسهÇفر ¡äنګليستاÇ بلكې په

فرÇنسي ژبو Ç Ïسانې¡ چټكې æÇ ښه ترåÏÒ Ç كړې په برخه كې په ځانګړې توګه ګټوæÇ åÑ الخوÇ ÇÑړينه پرېوځي¡ 
په Ïې چې Ï Ïغو ژبو په ليكدÏæكې له پېړيو پېړيو ÇÑهيسې كوÇ ãغېزمن سموä يا ÑېفوãÑ نه æÇÑ ìÏستل 

شوì. چيني¡ جاپاني يا كوÑيايې هغه خو ګرÏسرå په Çلفبايي سېستم كې نه ÇÑځي æÇ له Ïې كبله Ï بهرنيانو 
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لپاåÑ په ښوæنيز¡ سوÇÏګرæÇ í نوæÑ برخو كې التيني æÇ بيا فونيميك ليك كاæÑنې ته Çړæځي.هسې خو په 
ټوليزå توګه Ï نوې ژبپوهنې په تيوÑيكي ليكنو څېړنو كې له فونيميك æÇ بيا فونېتيك سېستم څخه هېڅ 

Ñغېدä نشته¡ كه هغه Ï هندæÑÇæپايي ژبو په Çړíæ å¡ كه Ïسامي-حامي(عربي¡ عبرí...)¡ Çلتايي(توÑكو 
 .æÇمغولي) يا چيني¡ جاپاني... په تړ

 Çخځليك  

1     -Conccise Oxford Dictionary. 10th ed .Revised, edited by Judy Pearsall. BCA 
London Newyork Sydney Toronto 1999. 

2     -Ulrich, W. : Wörterbuch, Linguistische Grundbegriffe S.21. Verl. F. Hirt, 
W.Germany1972 .

3 äتابستا)ãæÏ ۀÑشما ¡ãÑچها áسا¡(ìÒمر äæبير)ياناÑÇ .Êمهاجر ÑÏ ìÑÏما äباÒ :ÑنتظاÇ äحساÇ ÑكتوÏ     -
3181Õ (19-24 . 

4     -Ulrich, W. : 1972. S.77 .

مخ.                                                                                 Ç -28 -31نتظاÑ: هماغه خپرæنه 5

6 åسرÑæ áÇچې ليكو åژæژبلوست كتابونو پر Ï نځيوæلومړنيو ښو Ï جرمن -äفغاÇ -ß پا Ï كې Ñپه پېښو -
كاá همكاÑÏ íÑلوåÏ. 1993پر

- Ç ÏفغانستاÏ ä ښوæنې ÒæÑنې Ï ÊÑÇÒæ ژبلوست كتابونو Ï تياæÑنې په لړ كې Ï لومړني Çبېڅې(Çلفبې) 7
كتاÏ È بېلګې له مخې چې Ï ليكوáÇ تر الÑښوæنې الندې Ï شپږمې لمريزې لسيزې په æÑæستيوكې چاپ ته 

  .ææ ìچمتو شو

 æÇ مېښتونهÒÇ íځانګړ ¡(...ÏښوÑييپوهنه¡ ليكالæ ¡پښويه)پښتو لوست كتابونه áÇليكو ÏÒÇÑ Çهمد -
 ياÏښتونه
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 Ïپښتو ليكدÏæ په Çړæند خاصې الÑښوÏنې

. Ï ( مې¡ Ïې¡ پرې¡ ترې ) ÇÏæÇسې نوÑې كلمې چې په پاì كې سپك Òېر لرí¡ تل په كوچنۍ (ì )) ليكل 1
  .ìÏ Ñينا له مخې ( چې ) ليكل په كاæ Ï هم ìÑ( چه) تو Ï .ìكيږ

. Ï ټولو پښتو كلمو سپك پېښ په ( æÇæګى ) ليكل كيږì. لكه : بوخت¡ لومړì¡ كوچنى¡ پوښتنه.  2
. Ï پښتو( ښ ¡ ږ ) به په هغو كلمو كې ليكل كيږì¡ چې هلته په áæÇ كې æÇ (Ô ¡Î ) Ï په æÏهم كې Ï ( ګ¡ژ) 3

  .(Ñنو æÇ ږمنځ ¡åښځه¡ پښتو¡ غاښ¡ غوږ¡ ږير ) :لكه ¡ìÏ Ïنه موجوæغږ
. په ټولو Çفعالو كې Ï مصدíÑ (Ï) پرځاÇÑ ¡ìتلونكي ((ږ)) Ïغسې (ږ)) ليكل كيږæÇ í په (ګ ) يا ( ژ ) يې 4

  .Ñنو æÇ åيږÑÏæ ¡يږېÑÏ ¡لكه: پاڅيږې¡ ځليږې .ìÏ ليكل غلط
. Ï تلل æ æÇتل مصدæÑنو حاليه فعلونه په پښتو ( ځ) ليكل كيږì. لكه: ( ځې¡ æځې¡ ÇÑځه¡ پوÑې æځې¡ كښې 5

æځې¡ تير æځې)  
 æ) سرÏ å ( Çلف) ليكل غلط ìÏ¡ ٠. Ï پښتو ټوÇ áفعاá چې Ï سرينه ( æ) په Òياتولو جوړيږì¡ په هغو كې له(6

 íمرÇګر ãكو ÇÏ ليكي¡ مګر (Êكو æÇ ) áÇليكو Çلرې پښتو نخو Ï :نهæÏيا .åÑخوæ ¡åÑګوæ ¡ليدæ ¡Êكوæ : لكه
  . íنه لر ÓساÇ

. ټولې مطلقې ماضي ګانې Ï مفرÏ مذكر غايب Ï پاåÑ په موقوÝ صوÊÑ¡ يعنې بې له (( æ ¡ì¡Ï)) ليكل 7
كيږí. لكه : æكوæ ¡ÊغوÒÑيد¡ æچليد. Ï ( æليدې¡ æليدæ ¡æليدلو ) شكلونه پرېښوáÏ شوې æÇ ناæړå ګڼل 

  .ìÏ ìشو
. په هغو كلمو كې چې ÑÏ (Ì ¡Ò ¡Ñ )) Ïې Çæړå توæÑ غږæنه موجوìæ Ï¡ هلته يوÒÇې (( ژ)) ليكل كيږì. لكه: 8

  .ìÏ ليكل ښه نه Ñغسې نوÏ يا (( بهÒ ¡ جبه ¡ ÇړÒ ¡ Çمى ¡ جړÒ ¡جمى )) æÇ .áپېژند ¡Çژړ ¡Ñæژمى¡ژبه¡ ژ
9 Ïموجو ((Ì )) پښتو په كومه بله لهجه كې Ï په پاړسي كې يا ¡ì(ځ) پر ځا Ï پښتو Ï په كومو كلمو كې چې .

íæ¡ هلته Ï پاړسي ((Ò)) ليكل سم نه ìÏ¡ بلكې په پښتو (( ځ)) ليكل په كاìÏ Ñ. لكه: ( ځوäÇ¡ ځاì¡ ځنګل ¡ 
  .ìيل كيږæ ÊÑپه صو ((Ñجا )) Ï پښتو په بله لهجه كې Ï æÇ ( جنګل ¡ìجا ¡äÇجو ) Ï چې په پاړسي كې (Ñځا

10  .ìپه ( ځ) ليكل كيږ ÓساÇ ني ليك پهÇپخو Ï ې كلمېÑسې نوÇÏ æÇ ( ځÑæ ¡ځنډ¡ ځله ) Ï .
. په كومو كلمو كې چې Ï (( څ)) په ځاÏ ì ((چه)) لهجه موجوíæ åÏ¡ هلته Ï (( څ)) ليكل په كاæÇ íÏ Ñ په 11

((Ó)) باندې ليكل غلط ìÏ. لكه: (( څوß¡ څانګه)) æلې چې بنګښ خلك¡ Ñæته ( چوß ¡ چانګه ) Çæيي¡ نو 
  .ìÏ ليكل سم نه ( سانګه æÇ ßسو)

. Ï لرې ماضي ضمير æنه په Ïې æÑæسته ډáæ ليكل په كاìÏ Ñ: (æ ¡ææ¡ãæې¡ Çæ ¡Ææست¡ æ ¡åæ ¡Äې ).  12
13 ¡áشوæ ¡شوæ ¡Æشوæ ¡شوېæ ¡æشوæ ¡ãشوæ )) :ìليكل كيږ áæډ ìÏ فعلونه په Ñمصد Ï ((áشو )) Ï .

æشوæ ¡åشوې ).  
. Ï ( Ò ¡åÒما ¡ Òمونږ¡ Òموږ) ضميرæنه Ï (( هوÒ )) په ((Ò)) سرå ليكل كيږì. كه په پښتو (( ځ)) æليكل 14

  .ìكو Çپيد ÓلتباÇ åمر له فعل (ځه) سر ÇÏ شى¡ نو
15 åخرÇ باندې (( لنبه¡...... تر (ä) په æÇ ìÏ Ñليكل په كا ((ã )) ( لمبه¡ خمبه¡ چمبه¡ تمبل¡سمبل ) كلمې په Ï .

.ìÏ ليكل سم نه (( 
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) Ïæند ليكدæ ړÇ ېÑپښتو ليكال åيوې – كر ÏOrthography( 

 ٧)¡ خو Çبېڅې (Çلفبې) له Ïېرشو نښو (توÑيو) تېرì نه كوí. له sounds غږæنه(٣٦- يوå كرå ليكنۍ پښتو ١
خپلوÇكو (æÇæېلو) څخه يوÒÇې ÑÏې ÇÏ ليكنۍ نښې يا توíÑ (ìÇæ) لرÑæÒ Ï .í (فتحې) ÑæÒ æÇكي لپاåÑ (å) يا 

 äÏلو Ñله لوستونكي ال æÇ íيانمنوÒ توپير» تر ډېر ځايه» äژبپوهنيز قانو Ï نگæÑيا چرګۍ (هه) كا æÇ (Á)
Ñæكوí. يوÒÇې Ï «ì» Ï څلوÑګونو ډæلونو له ÇÑمنځته كولو سرå يو څه ليكدíÏæ سموÇÑ äغلى ìÏ چې له ښه 

) Ï æÇغه ÒÇÑ(Á) بېخرته كاæÑنې كوÒنى ےمرغه پېښوÇ Ñكېډيمۍ هم هوكې كړí¡ كه څه هم æÏÑÇ Ï په پېښو(
! ìÏ ìكړ äكرغېړ æÇ ډېر كړكېچن Ïæليكد 

  

٢ :åگانې له خپلو بېلگوسر «ì»گونېÑڅلو -

 .íړې پېښې لرې لرæې ناÏ ې لهÏÇ ېÏ ìÇ(ې)¡ لكه:خد åÏږæÇ -

- لنډå (í)¡ لكه:ښاíÏ¡ خپلوÇÏæ ¡íني. 

 .ìږæ ¡ìÑæ ¡ìÇخد ¡ìځا ¡ìسړ ìلكه: نر ¡(ì) نرمه -

- ÑÏنه (ۍ¡ Æ)¡ لكه: نړۍ¡ كړۍ¡ ډæډۍ¡ څوكۍ... 

 .Æبد مه كو ¡Æښه كو ¡ÆÑخوæ ډۍæپه كړ (فعل) كې¡ لكه: ډ -

 ٣ :áæې ډÏ په .íÏ Ñپه كا áæتوپير «å» (ملفوظه)كنسوننټي æÇ (غيرملفوظه) ېليæÇæ Ï -

 Ï .íپه توگه پاتې كېږ (å ملفوظه) كنسوننټ Ï په (نهم) كې æÇ ځيÑېل (فتحې) په توگه غوæÇæ Ï كې (يمæÏ) په
 Ýېل (حرæÇæ يمه هغه يوæÏ æÇ ìÏ (صحيح Ýحر) كنسوننټ (å)مبۍæچې ړ ÇÏ مانا ¡ìÏ(-نه) (نهم) بنسټ

 ìكپاÇيا خپلو ìېل پاæÇæ Ñځي. نوÇÑ هم په همدې لړ كې (...ãپېنځه - پېنځم¡ يو- يو ¡ãææÇ - åææÇ) .ìÏ (علت
شمېرنومونه (-í-) غوÇړí¡ لكه: 

ÑÏې- ÑÏېيم¡ æÇيا- æÇيايم¡ Çتيايم¡ نوí- نوí يم يا نوييمº «څويم» هم تر Ñæته ìæÏ يا قاعدې الندې ÇÑځي. 
كنسوننټ پاì هغه خو په هر ډÇ áæړæندå پايله (- ã) سيدå په ځاä پسې نښلوí¡ لكه: 

څلوãÑ¡ پنځم¡ شپږÇ ¡ãتم¡ لسم... سلم¡ ãÑÒ¡ ميليونم... . پركنسوننټي يا معدæله (æ) پايته Ñسېدæنكي شمېرې 
هم په Ïې لړ كې ÇÑځي¡ لكه: 
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 . ...ãسو åæÏ ¡(ãيوæ يوسل)ãيو

ÑæÒ- پاÑæÒ æÇ ìكي پاì هم Ï Ïغو æÇæېلو تر غوÑځونې æÑ æسته تر Ñæته قانوä الندې ÇÑځي. 

- په (- æنكى) Ñغېدæنكي كړنومونه همدÇ يو «æ» غوÇړí¡ لكه: ٤ 

ليكونكى¡ څېړæنكى¡ ژباړæنكى¡ گنډæنكى¡ خوړæنكى¡ څښونكى¡ تلونكى¡ æيونكى¡ æهونكى... ¡ خو 
كه له فعلي مصدåÑ (- á) لرې شي æÇ پاتې بنسټ يو «æ «æلرí¡ نو (æنكى) بيا (ææنكى) كېږí¡ لكه: 

كاææÑنكى¡ خپرææنكى¡ څرگندææنكى¡ Çړææنكى¡ ټولوæنكى...¡ له (ښوáæ) æÇ (پوáæ) څخه چې (-á) لرې 
 Ï ليكل شي¡ خوæ (نكىææپو) æÇ (نكىææښو) ندستاينومونه يېæړÇ ¡åÏÑپه كا æÇ íپاتې كېږ (ææ) كړې¡ نو

æ ÏæÏينگ له مخې ترې يو«æ» غوÑځي . 

 ٥ Ñپو ÇÑ (كرېټوÇپر) íله هند Çپښتو ډېر پخو åنه يې له غږبوهيز پلوæ(ټ¡ ډ¡ ړ¡ ڼ) چې غږ íÑغبرگژبيز تو -
 áæÑكا æÇ íيل كېږæ پښتو كې åټكي چې په لر íنگرېزÇ ãكو .íيل كېږæ پايي ژبو كې هېڅ نهæÑÇ په ¡íÏ íكړ

كېږí¡ بيا هم هماغه هندæÇ í بيا Ç -æÏÑÇنگرېزÇ íغېز ìÏ¡ لكه: 

 ډÇكټر¡ ماسټر¡ تهئټر¡ سېنېټر¡ ډېموكرېټ ¡ډېماكرÇسي¡ ډېكټېټر¡ كلېنټن¡ ÇÑمسفېلډ¡ ټوني بلېر¡ 
ÇكسفوÑډ. 

كه څه هم برå خوÇ تر پاÑسي æÇ بيا التين ÑÂې پرÇنسي Çغېز الندې Ïغه غبرگژبيزÇæلى له æينگ æÇ ليكنگ 
ÇæÏړæ æتلى ææ ¡ لكه: æÏكتوÑ¡ ماستر¡ تياتر (نندÑÇې)¡ سناتوÏ ¡ÑېموكرÏ ¡ÊÇېموكرÇسي¡ ÏېكتاتوÑ...¡ خو 

 íنگرېزÇ Ï åياترÒ هغه هم æÇ كمن شوÇæ لى پر ټوله پښتوÇæلرنيو غبرگژبيز Ï åلۍ سرÇæبرنيو له كډ Ï موږÒ
پوæÑييونو په برخه كې¡ نه Ï نوæÑÇ æÑپايي ژبو(جرمني¡ پرÇنسي¡ Çېټاليي¡ Çسپا نيي...) په برخه كې¡ لكه:  

 åمرæÏ چېÇÏ ډگل... . مانا -áگوæÏ ¡هلموټ -Êهېلمو ¡ÑيډÇÑشو -ÑيدÇÑشو ¡æكاسټر áفيډ -æكاستر áفيد
 ! åÏ نه Ñهېڅ په كا (ìæÑ åÏياÒ) åښند

- جغرÇفيايي نومونه¡ لكه: Çسيا¡ Çفريقا¡ æÑÇپا¡ Çمريكا¡ ÇسترÇليا¡ Çنتركتيكا¡ كاناډÇ¡ برتانيا¡ Çېټاليا¡ ٦ 
Çلبانيا¡ Çنتونيا¡ Çستونيا¡ مكدæنيا¡ كرæشيا¡ كولمبيا¡ ليبيا¡ سوÑيا¡ چېچنيا¡ سوماليا ¡Çېتوپيا¡ 

ماليزيا¡ Çندæنيزيا¡... Òموږ Ï لرغونو ÑÂيايي نومونو (ÑÂيانا¡ سوغديانا¡ لوÏيانا¡ باكتريا¡ پښتونخوÇ...) په 
بېلگه په Çلف كرÇÑ åځي¡ نه Ïعربي æÏÑÇ æÇ په پېښو Çسيه¡ Çفريقه.... هرگوæÑ ¡åÑسيه¡ توÑكيه¡ فرÇنسه¡ 

 åكر æÇ åÑنگلند... كې لومړۍ بڼې غوÇ نگلېنډ ياÇ - äنگليستاÇ ¡طريش¡ پولېنډ - پولندÇ تريش ياÇ - تريشæÇ
 .íÏ
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- پښتو æياند ته په كاÏ ¡åÏ Ñ هر چا æÇ هر ځاì نوÇ Ï ãړæندې ژبې له æينگ سرå سم æليكي Çææ æÇيي¡ لكه: ٧ 
پرÇنسي (مېشل)¡ æÑسى æÇ جرمني (ميخاييل)¡ Çنگرېزí (مايكل)¡ عربي- Çسالمي (مېكا ئيل- مېكاييل)¡ 
يا Ï جرمني (يوÝÒ)¡ Çنگرېزí (جوÝÒ)¡ Çسپانيي (خوسف)¡ Ï جرمني پخوÇني بهرني Òæير نوã (يوشكا) چې 

 äÇياندæ áÇæ كوټه æÇ íÑپېښو åياترÒ خله چېÇæÑÏ سېÇهم همد ¡ìÏ (ãمصغرنو) ãكوشيننو (ÝÒيو) Ï åÑÂ له
 ¡ÑÇژبو په پېښو (تز æÑسي يا نوÑپا Ï يا جرمني څويريښ... هم بويه «Ñسي «څاæÑ .ييÇæ æÇ يې «جوشكا» ليكي

ÑæÒيخ يا ÑæÒيك...) æنه æيل شي æ æÇنه ليكل شي.  

 ٨ åينگ سرæ سې لهæ سېæ گړنومونه بايد ترæ æÇ ييونه¡ ځاينومونه¡ ټبرنومونهæ ياني يا نا عربيÑÂ æÇ پښتو -
سم په پښتو توæÇ æÑ ليكدæ Ïæ ليكل شي¡ لكه:  

توåÑ باÒ (طوåÑ باÒ)¡ توÑخم (طوÑخم)¡ توæÑ (طوæÑ)¡ توتو (طوطو)¡ توتي¡ توتا¡ توتاخېل (طوطاخېل)¡ 
 ¡(äفالطوÇ) äپالتوÇ ¡(خفه) پرښته (فرشته)¡ خپه ¡(äطوفا) äتوپا ¡(ناطوليهÇ) ناتولياÇ ¡(äÇطهر) äÇتهر

ÇلينګاÑ (علينګاÑ)¡ Çليشنګ (عليشنګ)¡ الæ áسرځنگل (لعل æ سر جنگل)¡ Çسالã كال (Çسالã قلعه)¡ 
 ¡(ìÒ ÞسحاÇ) ìساكز ¡(Òæيا قند Òقند) Òæيا كوند Òæكند ¡(Ñقندها) Ñكندها ¡(لعۀ نوðق) نو يا نوې كال ìكال

  . ...(äæجد) äæګد ¡(ìفريدÂ) ìپريدÇ ¡(صافى) ساپى ¡(فترÏ) ترæÏ ¡(ìعليز) ìليزÇ

- يوځاì ليكل æÇ جال ليكل: ٩  

 Ï ¡يناæ بېل بېل ليكل¡ په بله åسر (نهæحدÇæ) نونهæژبني توكي يا يو á(قاعدې) له مخې ټو ìæÏ ژبپوهنيز Ï
Çړæند ليك سېستم له شونتيا سرå سم¡ تر æسې æسې جوليز يوÇæلى له مانيز يوÇæلى سرå غاړå غړۍ كوá په 

كاíÏ Ñ. كه هغه æ ÏÇÒÇييكي íæ¡ لكه: سربلونه¡ æستربلونه Ç æÇړيوييكي (په¡ پر¡ تر¡ Ï¡ له¡ سرå¡ كې¡ 
پوÑې¡ ته... چې¡ كه¡ æÇ¡ هم...)¡ كه ساæ åÏييونه ìæ¡ لكه: نومونه (كوÑ¡ لوåÒ ¡ì¡ ته¡ ÇÏ ¡ìÏ¡ هغه¡ يو¡ 

åæÏ...)¡ ياكړæنه (تلل¡خوړá¡ ځي¡ خوíÑ...) æÇ يا تړښتي (تركيبي) æÇ بېلښتي (Çشتقاقي) æييونه íæ¡ لكه: 
كټمل¡ پوهنمل¡ پوهنتوä¡ مرستوä¡ خپلمنځي¡ خپلچاìÑ¡ خپلخوښى¡ ځانساتى¡ تلپاتې¡ پښتونولي¡ 

پښتونخوæ ¡Çلسمشر يا هېوÏÇمشر¡ بنسټپاá¡ بېلتونپاá¡ منځالìÑ¡ ترهگر¡ كتابتوä¡ ټولپوښتنه¡ 
 ¡áÇسمونليك¡ برخو ¡áبرېښلكو æÇ ټولوژنه¡ ځانوژنه¡ بلوژنه¡ ليكلړ¡ نومليك¡ برخليك¡برېښليك

پانگوáÇ¡ پانگوÇكي¡ ځمكوáÇ¡ ځمكوÇكي¡ ځمكسموä¡ ځمكنى¡ ځمكالندې¡ ژبپوهنه¡ ژبساپوهنه¡ 
ټولنپوهنه¡ لرغونپوهنه¡ æييپوهنه¡ ځمكپوهنه(æÇ نوÑې پوهنې)¡ æييپانگه¡ æييزېرمه¡ سونتوكي¡ 

 ¡(Èسي كتاÑÏ) لوستليكى ¡áالسليك¡ السليكو ¡ìæمخكتنه¡ كتنپال ¡ ìلرغونتوكي¡ مخنيو
 ¡ìندېينه¡ ترينكوټ¡ لوبغالى¡ لوبغاړÇړæ ¡ينهæندÇړæ ¡نديزÇړæ ¡مخبېلگه ¡áمخامخېد ¡áمخامخو

  ¡ÏښوÑليكال ¡Ñژبپانګه¡ ژبتوكميز¡ ليكال ¡Ïنه¡ ژبښوæلوبډله¡ ژبڅېړنه¡ ژبښو

 åليكل كر ìيوځا (توكيو æÏÇÒÇ) مبيو هغوæړ Ï åسر (نوæكړ æÇ نومونو) ستيو توكيوæÑæ ææÏ ې لړ كې لهÏ په 
نه íÏ¡ لكه: 
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 . ...åمكو ¡åÑمخو ¡ãنلر ¡ãنكو ¡ãÑغزنيته (ځم)...¡ نخو ¡(كې ÏÇهېو) (كې)¡ پخپل Ñلما¡ پكو ¡Çلخو 

 æÇ ته äځانته - ځا ¡íÏ (نهæقيد) ييونهæ ßÇځي چې خپلوÇÑ (قبل¡ قبال)¡ پخپله (شخصا) ځكه سم Çپخو
مخكې- (په) مخ كې سرå هم په Ñæته Ïليل توپيرېږí. «بلخوÇ» له «يوخوÇ» سرÇ Ï åړيكوييكو په توگه همدÇسې 

 .ìÏ موندلى ÏæÏ ìيوځا

 Ñېني چاÒÇيو يو Ï چې íليكل كېږ ìځكه يوځا åكو توكيو سرÇپه خپلو منځو كې يا له خپلو åييكي سرæ يو لړ
 ¡ìهمدغه¡ همد ¡Çهمد ¡(äÂÑÏ) ځي¡ لكه: پكېÇÑ په غونډله (جمله) كې تل پرله پرله پېيلې åسر åÑيا مانا لپا

همدå¡ همدې¡ هماغه¡ همدÇسې¡ هماغسې يا همغسې¡ همدÑÇنگه¡ منځته æÇÑړá¡ منځته ÇÑتګ¡ ÇÑمخته 
كوá¡ السته æÇÑړá¡ السته æÇÑړنه¡ پايته Ñسوá¡ لپاåÑ¡ نشته¡ يا په (ستړí مشي¡ خدìÇ مكړå يا خدÏ ìÇې 

نكړí) غوندې گړنو æÇ څرگند نو كې æييكي (مه¡ نه) له كړæنو سرå يوځاì ليكل هم همدÇسې ÇæÑÏخله! 

 كه نه¡ Ï ټوليز ìæÏ يا قاعدې له مخې Ï غه åæÏ توكه له كړ سرå نښلوá سم نه æÇ íÏبايد جال æليكل شي¡ لكه:  

نه خوãÑ¡ نه خوæÑ¡ نه كوã¡ نه كوæ¡ نه لرã¡ نه لرã¡ نه شم كوالì¡ يا كوالì نه شم¡ æنه شم كوالÇÑ ¡ì به نه شم¡ 
Çæبه نه æړÏ . ...ãلته كېدìÇ شي¡ Ï ليك Çسانتيا لپاåÑ يوå نيمه بېدæيي يا Çستثناæ Áمنو¡ لكه پاÓ په 

ياÏ شويو¡ æÇ يا په (Çæنخلم ¡ ÇÑنغلم ¡ ÇÑنغى) غوندې æÏæÏ بېلگو كې. 

له æÇسنيو كمپيوټرÇ íسانتياæÇ ææ بيا Ï «يوې- كرå پښتوليكالÑې» Ïننه Ï كرå ټولمنلې پښتو Çبېڅې پر 
) Êæ په يو يو ¡åÏÑپه كا åسر æډÑمنځته شويو كيبوÇÑ بنسټspace ننه په يو يوÏ هرې كرښې يا غونډلې Ï åسر (

) Êæspace .æسمباله كړ Çكي ښه ترÇخپلو æÇ لىÇكوشنيو توكو تر منځ ليكنى بېلو æÇ بېالبېلو لويو Ï åسر (

- په پښتو كې Ï نوæÑ ژبو پوæÑييونه له ژبپوهنيز æÇ نړيوìæÏ æ ÏæÏ áÇ پر بنسټ تر كېدæنه له پښتو æينگ ١٠ 
æÇ لږæډېر مانيز Çړæنگ سرÇÑ åخپلوá په كاíÏ Ñ¡ لكه: گاډì (گاړì)¡ ماشوã (معصوã)¡ شمه (شمع)¡ تمه 

 Ñسها ¡(ÑÇقر) ÑÇپه مانا¡ كر Ïبربا æÇ åتبا Ï (ËÇمير) ÊÇمير ¡(Íصبا) سبا ¡(Ìفو) (طمع)¡ كيسه (قصه)¡ پوځ
(سحر)... . پيل¡ توپاÇ ¡äپت¡ تم¡ تپوÓ¡ پرښته¡ پرÎÇ¡ خپه¡ خپگاä¡ كميس يا كميز¡ مانا¡ Ïين¡ شېر (شعر) 

 íڅېړنو له مخې نا عربي يا عربي شو Ï (ېتېمولوجېستانوÇ) پوهانوÑÂ æډېر Ï ييونهæ سېÇÏ Ñيو لړ نو æÇ
 .íÏ íشو ÏباÒ (Êفي لغاÏتصا) ييæيا هم ټكر æÇ íگڼل شو (Èمعر)

- «ځ» Ïپښتو په څلوÑگونو گړíÏæÏ ډلوكې Ï(ښ¡ څ¡ ږ¡ ژ) تر څنگه له شماá ختيزې هغې څخه ترì تم شوې ١١ 
  :íټكني كېږ åياترÒ كې Ïæپه ليكد áÇند ليكوæړÇ له همدې كبله يې æÇ

هغلته چې بايد ځ æليكل شي¡ Ò ليكي æÇ چېرې چې Ò ته Çړتيا íæ¡ هلته ځ كاږÏ ¡í ځ پر ځاÒ ì¡ لكه په: 
 ¡áځېږېد ¡Êيا ځوځا Êځا ìځو ¡ìځ¡ لكه په: ځو ìپرځا Ò Ï ºكې...ßيرÒ ¡áلېدÒ ¡íÒæ ¡áېدÒخو ¡áغزېد

 ¡(ìÏ åبېرگى هم ناكرÒ) ìæځې¡ ځما¡ ځموږ¡ ځگېرÇيو ¡áځنگېد ¡áځانگو¡ ځانگل يا ځنگل¡ ځنگو
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سلېمانځى¡ قتيل ځوì... . كه څه هم په يو لړمنځنيو گړæÏæÏ¡ لكه Ï خرæټو ¡ÇندړÏÑæ æÇ æگو په هغوكې يې څه 
ناڅه æينگ هم شته¡ خو Ï لږå كيوÇلي له كبله له æÑÂمعياåÑ غوÑځي. 

  ÇæÑÇ ÏښاÇ ÏستاÇ Ïلفت ÇÏ خبرå ¡ كه څه هم پر ژبپوهنه برÇبرå نه åÏ چې:« ځ څوß په خوله نه Çæيي¡ نو ليكل يې 
څه په كاíÏ Ñ!»¡ خو æÏمرå بېځايه ليكل يې هم په كاÑ نه íÏ ¡ لكه څومرå چې Ï ساپي پښتو مركز «خوږياڼي 

æÑæنو Ñæ æÇېرæنو» æÇ قلمي همكاÇÑنو تاÏæÏÇÑ åÒ كړې Ï Ï ! åÏې لپاÏ åÑ «يوې- كرå پښتو ليكالÑې» پر 
بنسټ Ï «ځ» كاæÑنځايونه په الندې ډáæ لنډيزمومي: 

 áسمهاæ په «Ê» ...نېتلÇنېستل يا پرÇېوتل¡ كښېوتل¡ پرتل¡ پرÑتل¡ ننوتل¡ پرېوتل¡ پوæÇÑ ¡تلæ ¡تلل Ï Ü 
كې پر ځ æÇړí¡ لكه په: 

ځم¡ æځم¡ æÇÑځم¡ ننوځم¡ پرېوځم¡ پوÑېوځم¡ كښېوځم¡ پرځم¡ پرÇنېځم ... كې. 

 ¡íكوتل پر كوژ ¡íنه مومي¡ لكه: نتل¡ كتل. . ختل پر خېژ äمهالي بدلو ÇÏ نهæال كړÇæ (- Ê -) áټو åÑهرګو
نغوتل پر نغوژæÇ ...íړÏ .íغه Ï ÒÇÑ «ځ» لرæنكي گړÇæ ÏæÏال كندهاíÑ ليكوáÇ هم په پاسنيو كړæنو كې يونيم 

 !íنيزÇپر ¡íÒæ :لكه ¡íكاږ «Ò» په

Ü له خپلوÇنو ژبو سرÏ å همريښه æييونو Ì» Ï» پر æړÇندې پښتو «ځ» ÇÑځي¡ لكه په: 

- ځمكه (هندí جماكه¡ پاÑسي Òمين)¡ ځنگل (هندí¡ پاÑسي Ç æÇنگليسي جنگل)¡ گاځرå (هندí گاجر)¡ 
 ¡(Ñجو) Ñځولۍ (جولى)¡ ځو ¡(äجنباند) ځنبل ¡(شتÒ) ځلمى¡ ځك (جك)¡ ځښت ¡äÇځو ¡(ìجا¡ جا) ìځا

ځلېدá¡ ځل¡ ځال (جال)¡ ځلوبۍ (جلبي)¡ ځوږ (جوÔ)¡ ځيگر¡ ځنكدÒ ¡äنځير يا ځنځير... . ÇÏ هم هېرáæ په 
كاÑ نه íÏ چې هرå پښتو ځ Ï پاÑسي له Ì سرå يومخيزÇ åېتېمولوجيكي مخامختيا نه لرí¡ بلكې لږæډېر له 

نوæÑ فونيمونو سرå هم Çنډæلتيا مومي¡ لكه په: نمونځ يا لمونځ - نماÒ¡ ځيرÒ -ßيرß¡ ځمكه- Òمين¡ æÑځ يا 
Ñæځ- ÒæÑ... كې.Ï» Ï» پرæړÇندې¡ لكه په گرÏيدä- گرځېدá كې. ځوÈÇ له عربي جوÈÇ څخه كېدìÇ شي¡ پښتو 

له پاÑسي الÑې ÇÑخپل كړæÇ ìسي.  

- Ï تونرæستاړí (مكاني الحقې)¡ په بله æينا¡ Ï - ځاì¡ - ځى æÇ يا - ځ په توگه¡ لكه په: 

Ñغځى¡ Ïمه ځى¡ مېله ځاì¡ پخلنځى¡ ÑÏيځ¡ ختيځ¡ لويديځ¡ ÑæÇيځ¡ مينځ يا منځ¡ Çخځ¡ ترخځ¡ چوÑليځ 
(محوÑ)¡ گهيځ (Ï مهالرæستاړí په توگه)Ñ ºېبځ يا Ñبځ (جاÈæÑ¡ برÓ) هم Ï Ïغې لړۍ Çړæند برېښي. 

Ü په گړíÏæÏ ځېلونو (ÑÇæينټونو) Ì» æÇ «Ò» Ï» پر æړÇندې «ځ» كرÇÑ åځي¡ لكه په: 
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 ¡åندÑيا ژ åځرند - åجرند ¡Ñځا -Ñجا ¡åنانځړ - åلمى- ځلمى¡ گونجې- گونځې يا غونځې¡ نا نزړÒ ¡جاله- ځاله
 Ï لويديځ æÇ ځتيځ Ï åÑÂ لويديز له æÇ كې. ختيز...(مځكه æÇ نه مزكه) مكه - ځمكهÒ ¡åÑيا ژند åÑځند -åÑجند

ستاينومونو (ختيځيزæÇ لويديځيز) لنډيزæنه æÇ íÏ په كاåÏ Ñ¡ ليكوÏ Ï áÇغه ليكدíÏæ توپير خيا æ áساتي ! 

- په ډېرæ خپلو æÇ پرÏيو æييونو كې تر چ ¡څ Ï كرå ليكالÑې æÇ ليكدÏæ ښكاÑندæيي كوí¡ لكه په:  ١٢ 

څښل (چښل) څښاß¡ څټك¡ څگ (گوړå)¡ څوكۍ¡ څپلۍ¡ څله (Ï ژمي يا åÏÇæ)¡ څمڅه¡ څمڅۍ¡ 
څمڅوكۍ (كاشوغه)¡ خرڅ (خرچ¡ خرچه)¡ څڅۍ (ناåæ)¡ څرمه (چرمه)¡ څرã¡ څرمن¡ څرمي¡ څرمني¡ (پس) 

كوڅه¡ نڅوړ¡ نڅوړá¡ سمڅ يا څمڅ¡ څرمښكۍ¡ څمڅاåÑ¡ څنۍ(نه سنۍ)¡ څوباړì (نه سوباړì)¡ څېرå (نه 
  ìڅكزÇ ¡(åÒپر ¡åيتاړÑ) څيرې¡ څيرله ¡áڅير ¡(åڅهرæÇ åيا چهر åچېر

  

١٣ .íÏ منل شوې åكر ì(كښ¡ كښې¡ كښي¡ كي) پرځاÏ «كې» æÇ (چه¡ چي¡ څې) Ï «چې » -

 ١٤  .íÏ Ñپه كا áæپه مانا توپير (څخه¡ ترېÑæ ¡څخه) Ï ځنې æÇ (بعضې) Ï ځينې -

- يو لړ æييونه æÇ نومونې چې لرæ پښتو ليكوÇلو Òياترå له Çنگرېزۍ æÇ څه ناڅه (æÏÑÇ Ï له الÑې) له پاÑسي ١٥ 
æÇ عربي¡ æÇ برæ له بېالبېلو ژبو په بېالبېلو بڼو ÇÑخپل كړÇÑ æÇ íخپلوí¡ يوÒÇېنى هوìÑÇ به يې íæ ÇÏ چې 

پښتو نوې Ñغاæنې (نيولوجېزمونه) يې ځاæ ìنيسي¡ لكه: 

بيالوجي¡ بيولوجى¡ بيولوژí¡ بيولوگي (ژæند پوهنه)¡ لنگويستيكز¡ فاللوجي¡ لسانياÊ (ژبپوهنه)¡ 
سوسيالوجي¡ سوسيولوجي¡ سوسيولوژí¡ سوسيولوگي¡ ÇجتماعياÊ (ټولنپوهنه)¡ سوسياټي¡ 

سوسيټي¡ جامعه¡ معاشرå (ټولنه)¡ ډيماكرÇسي¡ ډېموكرÇسى¡ Ï موكرÇسي¡ جمهوÑيت (æلسوÇكي)¡ كلچر¡ 
 ¡ãنېشلېز ¡ãنشلېز ¡(ځنگÑغو )منټ¡ تحريك¡ حركت¡ جنبشæمو ¡(Èفرهنگ¡ هڅو) Ñكولتو ¡Ñكلتو

ناسيونالېزã (æلسوÇله). 

- « ګ » چې له بدå مرغه كوåÒ خوÏæÏ Ç لرÒ æÇ íموږ كمپيوتر پوå نوÑحماä لېوáÇ هم Ï يوې بې سرæبوله ١٦ 
Çنگېرنې له مخې Ï خپل «Çيشيا سافټ» پر پښتو Çبېڅې ÇÑ تپلى ìÏ¡ نه يوÒÇې له تخنيكي- ÇقتصاíÏ¡ بلكې 

 Ï «åيو په نومونه «كونډÑپېښو Ï ځكه «كړۍ» يا .ìÏ Ñناسم كا ÇÑيو خو åله ژبپوهنيز پلو
غبرگژبيزÇæلي ښكاÑندæيه Ò æÇ åÏموږ پخوÇنيو¡ Çگاهانه يا نا گاهانه Ï څلوÑگونو پښتوغبرگژبيزæ غږæنو(ټ¡ 
ډ¡ ړ¡ ڼ) لپاÇÑ åÑمنځته كړې åÏ چې له æينگ سرå يې Ñښتياهم ژبه په خوله كې ÇÑكړۍ كېږÇÏ .í ښه شوå چې تر 

 æÇ سيÑپا Ï æÇ ننگولې åÑلي نوÇæ ټيكه áÇښاغلي لېو Ï æنوښتگر æÑنو æÇ ېمل پسرليÇ ¡åجمل حمزÇ Ï څنگه يې
æÏÑÇ په گډäæ يې هماغه پخوÇنى«برنى» هغه (( ß )) پښتو پرæگرãÇ ته ÇÑننه Çېستى Ñæ æÇ ìÏځ پر Ñæځ 

  !ìÏ ټينگ ساتلى (åهمز) كيÑæÒ Ï نيو په پېښوÒكو Ï بياهم ¡åÑېمل¡ هرگوÇ .ېدنه موميÏæÏ
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- Ï كابل پښتو ټولنې Ï ناسمو ليكدíÏæ پرېكړæ يوå بېلگه åæ ÇÏ چېد پاÑسي (بوÏ- بوÏند¡ بوÏيم) پښتو ١٧
 æÇ ليÇæÏæÏ Ï ۍæÑلو په الÇډېريو برنيو ليكو Ï ې توگه يې ما همÏ په æÇ كښل شيæ (ææ -ææ -æ) لونهæنډÇ

 áسې خياÇې لسيزې همدÑÏ ÇÏ كې Ïæليكد æÇ Ñپښتو ليكال åبيا كر æÇ لي پر بنسټ په خپلو لوستليكيوÇæيو
ساتلى ææ. خو په Ïې æÑæستيو كې چې Ïغه كتابونه مې Ï بيا چاپ لپاåÑ تر نوې كتنې ¡ كرæنې æÇ بشپړæنې 
الندې æنيوÏ ¡á نوې پښتو غږپوهنې له æ ÑÂ معياÑ سرå سم مې Ï يوگړÑÏ íېيم æگړí¡ يا په ÏæÏيزå - ماليي 

نومونه (مفرÏ غا ئب) « ææ»¡ ډېرگړì يې «áæ»¡ يا Ï(- á) په غوÑځونه « æÇ « åæ ډېرگړì لومړæ ìگړì (جمع 
متكلم) پرهماغه Òړå بڼه «ææ»¡ يا Ï(áæ) په åÑÂ گرÇÏني بڼه «æلو» كړ.  

  

 ¡íÏ Ñپه كا áنوÇÏنو په څېر يې گرæكړ æÑنو Ï æÇ ìÏ (فعل)كړ ìندæپه توگه يو ژ áæنډÇ Ï «äÏسي«بوÑپا Ï «áæ»
لكه له تلل څخه: 

 )æ - ÏږæÇ مبىæتلو... . ړ æÇ تلو (لنډيز: ته)¡ تلل يا تلهo æ -يم (لنډæÏ æÇ (u) گړيزې پايلېæ (personal 
endings هم áæنډÇ (Ïبو) Ï .ييÇæ «نهæته هسې بېځايه «متصل ضميرÑæ چې په ماليي ژبپوهنه كې íبلل كېږ (

)æ لهæكړبنسټ په توگه يو كنسوننټ يا معد Ï (æ)مبىæځي چې ړÇÑ åكر (ææ)ېÏ پهw Ï íيوگړ Ï يمæÏ æÇ ìÏ ( 
 æ ÏږæÇ) ېلæÇæ پايلې په توگه يوo (يمÏبو)Ï .نه شي ìÇيل كېدæ مبى كنسوننټي هغه هېڅæې ړÏ بې له æÇ ìÏ ( 

) Çw ìÏنډÑæ (ææ)áæسرå په æينگ æÇ غږيزليك توپيرېدìÇ شي¡ ړæمبى Ï (æ) كړ بنسټ په توگه كنسوننټ (
æ ېل (لنډæÇæ پايله يو íگړæ íلومړ íډېرگړ Ï يمæÏ æÇu  .ìÏ (

په هرå توگه¡ Òموږ په نيمگړí عربي íÑÂ ليك سېستم كې له Ïې نوí ليكدíÏæ سموä سرå سرå بيا هم 
لوستونكى Çړ æځي¡ æ ÏړÇندې æÑæسته توكيو له مخې يې سم æلوستالì شي. 

 ١٨ åندې كرÇړæ پر (áسو) æÇ (سو) Ï پر بنسټ ÑÂ Ï íډېر Ï يونكيوæ Ï (شدند) په لړ كې چې áشو æÇ (شد) شو -
áæÒÑÇ شوìÏ ì¡ شوÏ æ (شديم) يا(شدند) Ç Ïنډáæ په توگه له ææÏ (ææ) سرå كښل¡ بېځايه íÏ¡ ځكه ¡ لكه 

چې پاææ Óيل شوá¡ هماغه ړæمبنى لنډ- æ æگړيزå پايله ÑغوæÏ ¡íيم ته هېڅ Çړتيا نشته. كه په Ïې موخه 
پښتو ټولنې يا بل چا ÏæÏÇÑ كړì چې له يوگړæÇ íږæ - Ï سرå يې توپير æشي¡ هم كوÑÂ ã نه شي گڼل كېدìÇ¡ كه 
نه¡ په كاåÏ Ñ چې هرچېرې Ï لنډ - æ لپاåÑ غبرگ æ (ææ)ليكل شي¡لكه په (يو¡ ځو¡ Ñېبو...) يا په نومونو (ټټو¡ 

الټو¡ ډېپو¡ الهو...) كې.  

 ١٩ åتوپير سر (Ò -ځ) æÇ (Ì -ژ) ¡(Ó -څ)¡(Î -ښ)¡(ږ- گ)Ï بايد äÇياندæ æÇ áÇليكو Çلرې پښتونخو Ï -
 æړÇæ Ñڅلو Ï كې يې æÏæÏكه څه هم په گړ ¡Ñسې نوÇÏ æÇ (كېگي) íليكي¡ نه كېږæ (سترږې) نه سترگې :íكړæ

 Ï خو ¡ìÇينې تمه نه شي كېدÇÏÇ Ï يانو يې همæياندæ æÇ لوÇله ليكو æÇ ينگ له منځه تللىæ (ږ¡ ښ¡ ځ¡ څ)
((يوې-كرå پښتو)) په پاÑ يې بايد تاÑيخي ÇæÑÂلى په ليك كې خوندæ íساتي.  



 مخ لمبر( 151/151)

 ٢٠ ¡íړÇسم ليكل غو åسر Ïæليكد æÇ ينگæ «íپښتو«شو åله كر ßييونه څوæ عربي ¡åپه تېر æÇ íÏكه پر -
 ìفرښته پرځا Ï (پوځ)¡ فرشته ìپرځا Òفو æÇ فوځ Ï Ìلكه: فو ¡íپښتو كړ ÇÑ چې يو مخيز يې åÏ ړينهÇ تهÑæ

 áæÑله ماله كاÇ (صا حب) نگه كهÑÇ(شمه)... . همد ìشمعه پرځا Ï (كيسه)¡ شمع ìقيصه پرځا Ï (پرښته)¡ قصه
كېږí¡ نو Ï (صيب) منځغړæپ æينگ æÇ ليكدÏæ څه په كاÑ! څه مهاá له مخه يوæ åياند (صحاÈ منصب) 

 Ï شي چې áæÑنه كا æ «فسرÇ» áæنډÇ åÏسا æÇ äساÇ لې يېæ نو ¡íæ لى همæÑæÇ سې يېÇښا يي همد æÇ ææ كښلى
(تاÌ) په مانا هم ÑÂيا ني بنسټ لرæÇ í هم له Çنگرېزí (Âفېسر) سرÇ åړÎ لگوí. برå خوÇ كلونه كلونه مخكې له 

سرتېرí (عسكر) æÇكاÑمن (ماموÑ) سرå يوځاÏæÏÇÑ ì كړ شوææ ì¡ خو Ñæ ÓæÇسرÏ å بي بي سي پاÑسي ځپلو 
 .íÏ íشو áæړÇ لو تهæنډÇ ييونه هم بيرته عربيæ åæÏ Ñنو ÇÏ نو په پېښوÇياندæ پښتو

 ٢١ æÇ مېكسډ ژبې æÇ مسخه æÏÑÇ Ï چې ìÏ Ñپه كاÑنو بيا هم ټينگاÇياندæ سته پر كښېنيوæÑæ تر ټولو -
ليكدÏæ په پېښو پښتو ژبه æÇ ليك په بېخرته (æÑæÒنو¡ Òېرæنو æÇ همزå گانو) Çنجړبنجړ نه كاندې¡ بلكې پر 
ليكه (Çفقي ) æÇډäæ ډېر Çæ ÑæÒچوí¡ په بله æينا¡ æÇæېلي توíÑ همدÇسې ساæÇ åÏ بې خدæخاله (ì ¡Ç¡æ¡ ې¡ 

í¡ ۍ) æكاږÏ.í (Òېر) پرځاì (ې) Ï æÇ (پېښ) پرځاæ (æ) ìكاíæÑ¡ كه څه هم ځاì ډېر æنيسي æÇ كرښې 
Òياتې æغځېږí . برå خوÏ äÇ ¡Ç پښتوټولنې په Ïېرشمو لمريزæ كلونو كې پر Ïغه ÑÂ ټينگاÑ شوææ ì¡ لكه په 

Ïې بېلګو كې: 

گوماä¡ گوماáÑ¡ خوله¡ كوچنى (كوشنى)¡ غوټۍ¡ غونچه¡ موسكا¡ موسكى¡ پوخال¡ پوخالينه¡ خوÑما¡ 
توند¡ توكم¡ توخم¡ æÇتمانخېل¡ كونړ¡ ÒÑæÇگاä يا ÒÑæگاä (ÒÑÇگاä)¡ كوندÒæ يا كوندÒ¡ كولپ...¡ گيله¡ 

 åÑپو) . ...ãنالېزÑæنالېست¡ ژÑæكلينيك¡ ټېكېټ¡ ژ ¡ÑكتوæÏ ¡Ñكولتو ¡äماæÑ ¡äگاÑæÇ ¡Óڅېرمه¡ گيال
 (ÏښوÑپښتو ليكال>ìæÇڅرګند

 
 

 

ګرæ äÇطن æيب پاڼه  

تل Ïګرæ äÇطن په چوپړ كې 


