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 ٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  

  خپرندوی بنس� یاد�ت د

  

دخپـل کـار لـه پیلـه وعـده کـ.ې وه، چـې د پیـاوړي )  کاک. تاریخي بنس4(
 Cبـه د افغـا EنـFافغان تاریخپوه پوهاند دکتور محمدحسن کاک. داثارو تر
فرهنE او تاریخ په اړه Jینې هغه مهم اثارهم خپروي، چې د دې بنسـ4 لـه 

 دا دی پـه دوهـم Oـام. موخو او تاریخي ـ علمي معیـارونو رسه سـمون ولـري
کـې ) پWـتو د تـاریخ پـه بهیـر( کې د Vاغيل اقبال وزیـري پـه زړه پـورې اثـر

د دې کتاب لیکـوال هYـه کـ.ې، د پWـتو ژبـې تـاریخي رېWـه اود . خپروي
ــولنیز،  تــاریخ پــه اوږدوکــې یــې د ودې پ.اوونــه وFېــ.ي او هغــه تــاریخي، \
فرهنaي او سیايس عوامل راوپېژC چې د دغـې لرغـونې ژبـې د ودې پـه الر 

  . یې خن�و Jن� پېb ک.ی دیکې 

په اریاC، هیندو اریاC او هیندو اروپايي ژب ـ کورنیو کې  د پWـتو لرغـونی 
Jای یو په زړه پورې بحث دی، چې له نېکه مرغه په نوې زمانه کې یوشـمېر 

. افغان او لویدیزو ژبپوهانو او فېاللوژسـتانو پـرې Fې.نـې او لیکـل کـ.ي دي
ې د بشپ.ې مطالعې لپاره یوازې ژبنـ+ Fې.نـې پوهېhو، چې د یوې لرغونې ژب

 -Ethnoاتنـو لنaویسـتیکي( بس نـه دي، بلکـې هـره ژبـه د ژبتوکمپـوهنیز 

linguistics   ( برشــپېژندنې)Anthropologic ( تــاریخي ـ مقایســـوي ،
او نورو اړوندو پوهنو په ر�ـا کـې لوسـتل    (Etymology)ژبپوهنې، ارپوهنې 

دشـلمې پېـ.ۍ تـر پیلـه پـورې پـه دودیـز او   د پWتو ژبـې تـاریخ تـه. کیhي
روایتي بoه کتل کېـدل او ددې ژبـې پـه اړه شـننې یـوازې پـر هغـو روایتونـو 
والړې وې، چې دسیالو او تربورو فرهنaـي حـوزو د دودیـزو لیکوالـو پـه الس 

که Fه هم په لویدیq کې دنورو اریاC ژبو په ل. کـې پـر پWـتو . کWل کېدل
خــوا راپیــل شــوې وې، خودافغــاC پوهــانو Fې.نــې نــوې ـ  علمــي Fې.نــې الپ



 
 
 

 

  ٥/ یوه لن�ه رسوې

په دې بهیـر . دهمدې نویو اکاډمیکو معیارونو پربنس4 الJوانې او نوې دي
کې دVاغيل اقبال وزیـري دغـه کتـاب هـم دJـانa.ي پـام وړ اثـر دی، چـې 

دVـاغيل . Vايي دپWتو ژبې په برخه کې Jینې تیـاره Oو\ونـه ر�ـا کـ.ای يش
هم ده، چې د ژبې د ودې په برخه کې یې Jینې  وزیري دکار یوه Jانa.نه دا

د ژبـې د ودې لپـاره یـې د . \ولنیزاو ادt ـ شـعري بهیرونـه هـم Fېـ.يل دي
بېالبېلو دربارونو او شخصیتونه ون�ه هم مطالعه ک.ې ده، چـې پـه راتلـونکې 

  . کې د دغې ژبې د الب�اېینې لپاره تاریخي تجربې زموږ ترمخ ږدي

کې Jینې وړاندیزونـه هـم لـري، چـې Vـايي زمـوږ د لیکوال د کتاب په پای 
  . ژبې د ودې او پراختیا لپاره یې مهم السوندونه وoOو

کاک.تاریخي بنس4 همدا چې دغه کتاب ترالسه ک.، نو د چـاپ او خپـراوي 
لپاره یې الس پرکار شو، په تېره بیا دهېواد د  درانه تاریخپوه پوهاند کـاک. د 

و دا اړینه وoOلـه چـې دغـه مغتـنم کتـاب د رسیزې او سپارVتنې له مخې م
چاپېدونکیو اثارو په ل. کې لوم.یتوب وoOو او دا دی نن یـې ستاسـو قـدرمنو 

  . لوستونکیوترالسونو پورې در رسوو

بنس4 به په راتلونکي کې هم د داسې تاریخي علمي اثارو د چاپ له الرې د 
ې، تـاریخ او هغې فرهنaي تشې  ډکولو هYه وک.ي، چې زمـوږ د فرهنـE، ژبـ

  . ميل ارزVتونو په برخه کې  شته

ـالیو علمـي  په دې هیله چې په دې برخـه کـې د النـورو اکـاډمیکو او پرنومه
  . معیارونو برابراثارهم ترالسه او خپاره ک.و، د دې کتاب لوستلوته مو رابولو

  په درنWت

  کاک.تاریخي بنس4

  د علمي بورډ سکرتریت

  ۴ملریز کال دچنaاښ  ۱۳۹۴کابل، د 

  ۲۵دجون  ۲۰۱۵د  
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 ١٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  

  يادونه
  

و چې پWتنو ولې خپلې ژبې ته شا کـ.ې، د Fه مودې راهيسې دا فکر را رسه 
د هغې په هکله بـې پـروا، Jينـو يـې ان وررسه بـې انصـايف کـ.ې او Jينـې ال 

ــوه . اوس هــم وررسه بــې انصــايف کــوي ايــا د دې المــل دا دی چــې پWــتو ي
کمزورې ژبه ده او د ودې توان نه لري او که پـرعکس پWـتانه د خپلـې ژبـې 

ې وروسته پاتې والی د پWـتنو د وروسـته په اهميت نه پوهيhي او د پWتو ژب
  پاتې وايل او بې پروايې پايله ده؟

Vتنو ته مې د Jواب موندلو په موخـه هـوډ وکـ. چـې د خپـل وس او و دغو پ
تـر رسليـک » پWـتو د تـاريخ پـه بهـ� کـې«توان په کچه يوه Fې.نيزه ليکنه 

و خـ. الندې وکاږم تر Fـو د پWـتنو پاملرنـه دغـې مهمـې موضـوع تـه واړوم
ستونزه دا وه چې د دې موضوع د Fې.لو لپاره ډېرو اثارو ته اړتيـا وه چـې مـا 

د Vه مرغه يو شمېر ان�يواالنو د يادې شوې موضوع په هکلـه د . نه درلودل
  .کتابونو مرسته رارسه وک.ه چې تر ډېرې اندازې يې زما ستونزې لhې ک.ې

وخت په وخت محرتم پوهاند ډاک�ر محمد حسن کاک. تل مهرباC ک.ې او 
ـاره د تيـارو  يې خپل خپاره شوي اثار او ژباړې او ان د Jينـو اثـارو د چـاپ لپ

. شوو مسـودو فو\ـو کـاپ+، د مخـه تـر دې چـې خپـرې يش، را اسـتولې دي
همدارنaـه انجـ� زکريـا پوپـل او انجـ� محمـد ظـاهر، چـې زمـا رسه نــhدې 

پوپل د خپلـو انج� زکريا . اوسيhي هم خپل کتابونه په واک کې راک.ي دي
رؤف بېنـوا کتـاب الکتابونو برسېره د کاناډا نه د معصوم هوتک Fخه د عبـد

را وغوVتل » سل پa.ۍ او يو پ.ون+«او د معصوم هوتک کتاب » هوتکيان«
ډاک�ر قادر زماC د عبدالغفار فراهـي کتـاب . چې د Jانa.ې يادونې وړ دي

لپـوروال د سـيد ، محمد بـالل ال»د ډ�وکرايس او جمهوريت په کلونو کې«



 
 
 

 

  ١١/ یوه لن�ه رسوې

او د غالم محمد » پWتانه د تاريخ په ر�ا کې«بهادرشا ظفر کاکا خېل کتاب 
ــاب  ــار کت ــتان«غب ــ افغانس ــاريخ مخترص ــد »ت ــري د محم ــيد وزي ، عبدالرش

ــه«دوســت شــينواري کتــاب  ــدين » د افغانســتان ژبــې او توکمون ، صــالح ال
 روابطـو د افغانستان او روسيې د سيايس«وزيري د محمد ويل Jلمي کتاب 

ــه ــ�ه تاريخچ ــاب »لن ــف کت ــان ظري ــل جان O ــان محمــد داوړ د ــتو «، ج Wپ
، ډاک�ــر عبداملحمــد درمــانaر د محمــد انــور نوميــايل »مېخمــ�ي ډيبونــه

، او بهار د سيد ام� مجاهد کتـاب »د پWتنو د \ولنيز تاريخ مبادي«کتاب 
ـايس« ــانون اسـ ــه ق Oــه جر ــرده لوي ــت پ ــات پش ــhل» جريان زه د دې . راولې

  .االنو نه د دې پېرزوينې له امله د زړه له کومې مننه کومان�يو 

دا ليکنه انج� زکريا پوپل، انج� محمد ظاهر او ډاک�ر قادر زماC ولوسـتله 
او د ليکنې د Vه وايل په هکله يې O�ورې مشورې راک.ې چې پـه مننـې رسه 

وهانـد دا ليکنه مې بيا د هېواد وتيل او بې جوړې تاريخپوه پ. يې يادونه کوم
Vاغيل کاک. صـاحب د . ډاک�ر محمد حسن کاک. ته د لوستلو لپاره واستوله

زياتو بوختياوو رسه رسه زما ليکنه په ورين تندي لوستې او مشوره يـې راکـ.ه 
محرتم کاک. برسېره  .چې د کتاب په بoه يې د لوستونکو په واک کې ورک.م

زه د Vاغيل کـاک. نـه د O�ـورو مشـورو او . پردې رسيزه هم ورباندې وکWله
رسيزې له کبلـه د زړه لـه تلـه مننـه کـوم او Vـه روغتيـا او اوږد ژونـد ورتـه 

  .غواړم

دا هم بايد ووایم چې د دې ليکنې رسه د پوهاند ډاک�ر محمـد حسـن کـاک. 
ې چــې خپلــه پWــتو او هويــت پWــتنو تــه اوس حتمــي شــو «يــوه مقالــه چــې 

جرمن انالين ساي4 کې خپاره شـوې -تر رسليک الندې، چې په افغان» وسا�
  .او زما د کتاب د موضوع رسه نhدې اړيکه لري، هم وررسه مله ده

   

 
 
 

   

 ١٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  پوهاند ډاکر محمد حسن کاک�

  ۲۰۱۵اپريل، 

  

  پ�تو د تاريخ په به� کې

  

قبـال يـو نـوی ابتکـاري اثـر دا د پWتو د تاريخي انکشـاف پـه اړه د محـرتم ا
  .په دغه نامه او په دغه ډول بله ليکنه ليدل شوې نه ده. دی

يـو دا چـې پWـتو د : پWتو په دغه اثر کې له دغو اړخونو Fخه کتل شوې ده
بل دا چې پWتو د پWتنو په واکمنـي کـې . ژبې په توOه Fنaه مينq ته راغله

ـاللFنaه انکشاف وک.، يا ونه ک.؛ کومو واکمنو هغه  ـاللد، او کومـو نـېپ  ېه پ
او Jينو ولې هغه پرېWوده، او نـورې ژبـې يـې غـوره کـ.ې، بـل دا چـې دغـه 

. واکمنې کورن+ Fنaه او چېرته واکمنې شوې او Fنaه له واک نـه ولوېـدلې
ـاريخ هـم oOـل کېـدای  په دې ډول دغه اثر د پWتني واکمنـو کورنيـو لنـ� ت

  .يش

Wتو په انکشاف کـې یـې محسوسـه دغه اثر هغه پWتانه هم راپېژC چې د پ
دوی که په ارادي ډول د پWتو پالنه په نظر کې نـه وه نيـولې . برخه لرلې ده

په خپلو اشعارو يې هغه پاللې او هم يې د خپلـو خلکـو د نـ.ۍ ليـد او کلتـور 
وزيري د پWتو د دغسې شعرونو �ونې له لرغوC مهال نه . �ثيل ک.ی دی

ا\ولې ک.ې، او خپل اثر ته يې چې په اصل کـې تر اوسه په خپل دغه اثر کې ر 
دا هم د دغه اثر مهمـه Jانa.تيـا . Fې.نيز دی، شعري کيف هم ورک.ی دی

  .oOل کېدلی يش

که د پخوانيو پWتنو منثور اثار ليدل شوي نـه دي، شـعرونه يـې ډېـر او Vـه 
پاخه دي، دغومره پاخه چـې Vـيي چـې ويـونکي يـې د لـوړ فکـر او احسـاس 

دوی په خپلو اشعارو رسه په دغې برخې کې پWـتون ولـس Vـه . خاوندان وو
دا به شايد د همـدغو کالسـيکي اشـعارو لـه املـه وي چـې . شتمن ک.ی دی



 
 
 

 

  ١٣/ یوه لن�ه رسوې

وس يو ډېر پراخ او دقيق Oرامر لري، چې له برکته يې مطالب پکې پـه پWتو ا
دغسې لن� او دقيق ډول بيانېدلی يش، چې په ډېرو نورو ژبو کې هغسـې ادا 

خـو دا چـې پWـتو پـه معـارص مهـال کـې چـې Fنaـه Vـايي . کېدلی نـه يش
پرمختE نه دی ک.ی، په اصل کې د پWتنو د بېرته پاتې وايل او پWـتو تـه د 

وزيري دغې موضـوع تـه Vـه Jـ� . روايې له امله ده، نه د پWتو له املهبې پ
ـانa.ی کـ.ی، او  J پرکی يې دغـې موضـوع تـهF دی، او د خپل اثر وروستی
پWتانه يې دېته رابليل دي چې په اوسنيو رشايطو کـې خپلـې ژبـې تـه Fنaـه 

دغـه شـعرونه او پWـتونوايل وه چـې پWـتانه يـې د لـوړ او . انکشاف ورکـ.ي
  .ړي کلتور خاوندان ک.ي ووپياو

د دغه اثر بله مهمه Jانa.تيا دا هم ده چې ليکوال يې دا \ولې موضوع Oانې 
ژبـه يـې هـم ر�ـه، . له اول نه تر پایه په منسـجم او لنـ� ډول بيـان کـ.ې دي

ده د ژبـې د متخصـص او . روانه، او له خاصو اصـطالح Oـانو Fخـه خـايل ده
داسې هم نـه ده چـې . ته پوره پام ک.ی استاد په توOه د بيان طرز او اسلوب

نـه، ده د خپـل . ده خپل اثر يوازې د خپل تخصيص نظر له مخې کWـلی وي
اثـر د موضــوع Oـانو پــه اړه د پخوانيـو او اوســنيو ليکوالـو اثرونــه کــتيل او د 
Fې.نو د اصولو رسه سم يـې د هغـو نظرونـه Jـای پـه Jـای راوړي او پـه دې 

  .عتبار وړ Oرزولی دیډول يې خپل اثر افاقي او د ا

د ک�والی او پردېيس په حال کې د دغسې منابعو له مخـې پـه پWـتو کـې د 
دغسې اثر کWل Vيي چې محرتم اقبـال وزيـري لـه پWـتو رسه خاصـه مينـه 
لري، او نور هم دېته بويل چې د خپلې ژبې په پالنه او علمـي کولـو کـې چـې 

اثر رسمشـق وOـرزي؛ هيله ده چې د ده دغه ابتکاري . Fه کولی يش، وک.ي
نور Fې.ونکي د ده په پله روان يش؛ دغسې موضوع Oانې نورې هـم وسـپ.ي 

  .او پWتانه ليکوال د خپلې ژبې ارزVت او اهميت ته متوجه ک.ي

  

  پای

   

 
 
 

   

 ١٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  

  

  لوم�ی �پرکی
  

  د انسان او ژبې د پيداي�ت

  په هکله يو %و خربې
  

  د انسان پيداي�ت-۱

د دې . پېچلــې او النجمنــه مســله دهد انســان پيدايWــت پخپلــه يــوه ډېــره 
مسلې په هکله انسانان په دوو ډلو وېشل شوي Jينې وايي چـې \ـول ژوي او 
په هغه جمله کې انسان لوی WF¦ پيدا ک.ي دي خـو Jينـې نـور بيـا وايـي 

  .چې ژوند او د انسان پيدايWت د تکاملې عمليې پايله ده

ينــاتو پيدايWــت د کا«: زيــات ســاينس پوهــان د دې نظريــې پلــوي دي چــې
 The Big(ديارلس عشاريه اوه ميليارډه کاله پخوا د يوه غ4 \کر يا چاودنې 

Bang(«۱ د م§کې کره چـې زمـوږ د ملريـز نظـام يـوه سـياره ده د . پايله وه
دغې غ�ې چاودنې په پايله کې منq ته راغلې او لوم.ی د اور د کرې په Fېـر 

ای کـې دوو الملونـو د ژونـد پـه د م§کې دا کره ورو ورو س.ېدله او په پـ. وه
لـوم.ې دا چـې د م§کـې د کـرې پـر . منq ته راتلو کې ډېر مهم رول ولوباوه

چاپېر د اتوموسف� تشکيلېدل او بل د م§کې د کرې پـرمخ د اوبـو مـنq تـه 
  .راتE و

پوهان د انسان د پيدايWت لوم.ۍ Jانaو، د هغه مهال د انسانانو د هـ�وکو 
لـه دغـو انسـانانو نـه «. پر بنس4، افريقـا بـويل) تحليل(د موندنې او سپ.نې 

لوېـدي§ې اسـيا تـه او بيـا لـه دغـو -Jينو يې ا\کل سل زره کاله د مخه سويل



 
 
 

 

  ١٥/ یوه لن�ه رسوې

ـاجرت وکـ.-سيمو نه د اسيا نسـانان پـه ا ۲».اروپا پراخو تـودو سـيمو تـه مه
Jلورو توکميزو يا نژادي ډلو ويشل شوي دي چې سپ� پو\کي، زيـ. پـو\کي، 

دا تــوکميزې ډلــې پــه نســبي توOــه د ثــابتو . تــور پــو\کي او ســور پــو\کي دي
لکه رنE، وېWته، مخ او بدC جسامت له مخـې يـو د : پيدايWتي Jانa.تياوو

� په کـره توOـه د کتنو په برکت د نژادو توپ DNAاوس د . بل نه توپ�يhي
سپ� پو\کي هم په دوو Fانaو وېشل کيhي چې يوه يې سامي او بلـه . کيhي

خو Fرنaه چې پWـتانه پـه اصـل کـې اريايـان دي نـو لـه دې . يې اريايان دي
  .کبله به د اريايانو او د هغوی د \ا\وt په هکله لن�ه يادونه وک.م

  

  اريايان او د دوی �ا�وبی

د . ارويايي خلکو نيکونه دي-Fانaه ده چې د هندو اريايان د سپ� توکم يوه
Jينـې پوهـان لکـه احمـد . اريايانو د \ا\وt په هکله پوهان يوه خولـه نـه دي

عــيل کهــزاد، عبــدالحی حبيبــي، مــاکس ميــولر، ظفــر کاکــا خیــل، دوســت 
ـا تـر مـنq سـيمه بـويل  شينواری او نور د اريايانو \ا\وبی د اکسوس او رسدري

اروپـا بېلـې بېلـې ســيمې لکـه جرمنـي، ســکندنويا او د  خـو Jينـې نـور بيــا د
 O)Gordenـوردن چايلـ� . مديرتانې سـيمې د اريايـانو لـوم.ی \ـا\وبی oOـي

Childe(  ــه د ــوم.ی \ــا\وبی ب ــانو ل ــا «وايــي چــې د ارياي ســووييل روســيې ي
شـونتيا ] فرضـيې[خو دی د سووييل روسيې د ooOـې . نه يو وي ۳»سکندنويا

دغه نظريـه پـدې «ډاک�ر محمد حسن کاک. وايي چې پوهاند . پياوړې ويني
 ۴».هم قوي ده، چې له سوييل روسيې نه د اريايانو لوم.ی لېhد FرOنـد دی

چـې د . اسـيا هغـه پراخـه برخـه ده  -اروپـا دغـه سـيمه د«دی زياتوي چې 
هنaري له ختي§و Jنaلونو نه د مانچوريا تـر شـنو ورشـوOانو او د سـايربيا د 

بت تر لوړو سطحو پورې د ن.ۍ در�ه برخـه Jمکـه پـه جنوF tن�و نه د ت
د اريايـانو دا لـوم.ی  ۵».غېh کـې نييسـ او من§نـ+ اسـيا يـې زړی جـوړوي

  .لېhد د دې سيمې نه Fلور زره کاله د مخه ا\کل شوی دی

 
 
 

   

 ١٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

: د اريايانو دا لوم.ی لېhد پوهاند ډاک�ر محمـد حسـن کـاک. داسـې بيـانوي
ې پې.ۍ پې.ۍ يې نيولې په دوو برخو دغه خلک د خپل لېhد په به� کې چ«

د تـور سـمندرOي لـه شـ»ل نـه د ] ... يـې[لوېدي§ـه برخـه ... وويشل شول 
يا ننن+ ترکيې تـه ننوتـل  )Minor Asia(بالقان او باسفورس په الر وړې اسيا 

او د هغې له Jاي خلکو رسه له �O کېدلو نه وروسته پـرې الس بـري شـوه او 
  .مه سلطنت يې جوړ ک.په نا) Hittite(د هي�اي4 

ايراC په نامه د اريايانو بله ډله د کسـپ� د سـمندرOي پـه غـاړه د -د هندو
يوه برخه يې له قفقاز نه واوVـته . ختيq خوا ته تاو شوه او بيا دوه برخې شوه

رسه ميشـته  )Hurrians(د فرات په لور الړه او هلته له Jايي خلکو هوريـانو 
 Cا�شوه او وروسته يې د مي)Mittani (بلـه برخـه . په نوم دولت جـوړ کـ.و

اروپايي Fانaې يـاده شـوه، د -يې چې تر هغې بلې نه ډيره لويه وه او په هندو
ختيq په لور الړه، له رسدريا او امو نه واوVته پـه بـاخرت کـې ميشـته شـوه او 

  ۶».بيا د پنجشېر او کابل پر سينونو ورVکته شوه

غې ډلې نه يوه برخه يـې چـې د سـويل پـه دی دا هم وايي چې د اريايانو د د
لور تله د هغو اريايانو د ډلې له لوري د خن� رسه مخامخ شوه چې د دوی نه 

بيا دوی د لوېديq په لور الړل او نننـي ايـران . د مخه هلته تليل او ميشته وو
خو په دوی کې مادانو د نني ايران په ش»ل لوېديq کـې د . کې ميشته شول

پـه نامـه امپراتـوري ) Media(ې.ۍ په ني»يي کې د ميـ�یا مخزيhدې اومې پ
جوړه ک.ه چې يوه پې.ۍ اوږده شوه او پارسا يې هم النـدې کـ.ې وه او مرکـز 

پاړسوانو د مخزيhدې شپhمې پې.ۍ په ني»يي کې مـادانو . يې ننی همدان و
دوی خپلـه مينـه پارسـه، . ته ماته ورک.ه او خپلـه امپراتـوري یـې جـوړه کـ.ه

او پاچـايي کـورن+ يـې هخامنيشـ  (Pasargadae)\رب يې پازارOـادی  پاچايي
  .ونوموله او پدې توOه پارسانو د باخرتي اريايانو نه Jانونه بېل ک.ل

د اريايانو بله ډله د مخزيhدې نه Fلور سوه کاله دمخـه لـه اباسـ� نـه تېـره 
يـې النـدې  )Draavidians(شوه او د هغـه Jـای اوسـېدونکي درای ويـ�يان 
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ونوموه او پـدې توOـه ) Bharata Varta(دوی خپل هېواد بهاراته ورته . لک. 
  .دوی هم د پارسا غوندې Jانونه د باخرتي اريايانو نه بيل ک.ل

، يوچيـان )Sakae(، سـاکا (Sarmatians)د اريايانو نورې ډلې لکه سارماتيان 
)Yue Chih (يا کوشانيان او هفتاليان د من§نـی اسـيا پـه پراخـو م§کـو کـې 

اريايان له همدې Jايـه نـورو سـيمو تـه تيـت شـول او سـارماتيان . ميشته وو
خـو Fرنaـه چـې پWـتانه پـه . لوم.ی اريايي \ـرب دی چـې اروپـا تـه تلـيل دي

اريايانو کې د ساکا د لوی \رب رسه د قوم والی او هم د ژبـې لـه کبلـه نـhدې 
سـاکا پـه  نو الزمه oOم چې لh غوندې د. دي او شايد په اصل کې رسه يو وي

  .هکله وغhېhم

ساکا لکه چې مو د مخه يادونه وک.ه د سپ� پو\کو اريايانو لوی \رب دی چـې 
ــال  ــپ� او «د هخامنيشــ امپراتــورۍ پــر مه د لوېــديq کاشــغر، ختــيq کس

اريانـا تـه د  ۷.»رسدريا يـا جيحـون تـر مـنq سـيمو کـې کوچيـاC ژونـد الره
يانـا پـه ډېـرو سـيمو کـې سکندر تر راتE د مخه د سـاکا ډېـرې Fـانaې د ار

  .خورې وې

د حسـن . او اباس� تر مـنV qـار کـې اوسـېدل) کابل(د کوفن ) Nysa(نايسا 
کاک. په وينا نياسايان په تاريخي لحاظ همغه نسل و لکه ساکای چې په هغـه 

د نياسـيانو هېـواد لـh و . وخت کې په بدخشان او Oاون�يو سيمو کې اباد وو
  .رس خوري چې د پکتيانو ياC پWتنو هېواد وډېر د هېرودت له پکتيک رسه 

پـه بخـدي کـې د . د ساکا بله لويه سيمه باخرت او د هغـه چـاپېر سـيمې وې
ســاکا د . قــوم اوســېده چــې د سـاکا د لــوی \ــرب Fانaــه ده) Dahae(دهـای 

پـدې ترتيـب داسـې . سکندر تر راتE د مخه پـه سيسـتان کـې هـم ابـاد وو
مخه د اريايانو پـه لـوم.ي لېـhد کـې پـه  چې ساکا Fلور زره کاله د«Vکاري 

، )Nysa(يا بخدي، پـام�ونو، سيسـتان، نـای سـا ) Bactria(سغديانه، بک�ريا 
د سکندر د راتE او د اريايـانو  ۸».پکتويک، کون. او سوات کې اباد شوي وو

  .د دوهم سرت لېhد رسه پدې سيمه کې سرت بدلونونه رامنq ته شول

 
 
 

   

 ١٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  پ�تانه او سکندر

پل پالر فيليپ د م.ينې وروسته يونان يو مو\ی ک. او ويـې پتيلـه سکندر د خ
ده د لوېديq له خوا په . چې اسيايي يونان د هخامنيش واکمن+ نه ازاد ک.ي

هخامنيش امپراتورۍ يرغل وک. او د فارس امپراتور داريوش تـه يـې پـه Fـو 
د  سکندر د هخامنشيانو پالزمينـې تـه اور واچـاوه او. جa.و کې ماتې ورک.ه

اوېستا نامتو اثر چې د غوايي په زرOونو Fرمنو ليکـل شـوی و د من§ـه الړ او 
وروسته داريوش چې د سکندر له السه . يوازې يوه کوچنی برخه يې پاتې شوه

له خوا ووژل شو او ) Bessus(يې Fو Jله ماتې ک.ې وه د بخدي وايل بېسوس 
فـارس د ړنaولـو خو سکندر د هخامنيش . پخپله بېسوس Jان پاچا اعالن ک.

باخرتيـانو لـوم.ی د . وروسته په باخرت کې د لويـو سـتونزو رسه مخـامخ شـو
پـه ) Spitamenes(د پWتون سـپتامنز «بېسوس او د هغه د م.ينې وروسته 

رسوايل د Jايي خلکو له دغسې مقاومت رسه مخامخ شو چې د هخامنشيانو 
 ۹».ه وپـه امپراتـوري کــې لـه دغســې \ينـE مقاومـت رسه مخــامخ شـوی نــ

سپتامنز له سکندر رسه کلکې جa.ې وک.ې چې نhدې دوه نيم کالـه اوږدې 
سکندر په پای کې د خپل هوډ نه، چې د امو د رود اخوا سيمې الندې . شوې

ده په باخرت کې شپh پـوJي . ک.ي، واووVت او هند ته د تE په فکر کې شو
رونو چو�+ چې د سکندريې پنامه ياديhي جوړې ک.ې چـې وروسـته پـه Vـا

د لـور ) Oxyartes(ده د بـاخرت د سـيمه يـز واکمـن اوکسـيارتز . بدلې شوې
ـاتور د  رخشانې رسه واده وک. او وروسته د هغـه Jـای ناسـتي سـلوکوس نیک

رسه واده وکــ. او د پوهانــد کــاک. پــه وینــا ) Apama(ســپتامنز د لــور اپامــه 
ـا شـو يـا د سـکندر ب. وروسته د دوی زوی د لوم.ي انتيوکـوس پـه نامـه پاچ

سکندر د بaرام نه د نني جالل اباد . هندوکش نه راواووVت او بaرام ته راغی
په لوري وخوJېد او هلته د ده لWکرې دوه برخې شوې چې يوه برخـه يـې د 
خيرب د درې له الرې اباس� ته روانه شوه او بله يـې د کنـ. الره ونيولـه چـې 

ې د پWـتنو د کلـک په کن.، بـاجوړ او سـوات کـ. پخپله دی هم وررسه مل و



 
 
 

 

  ١٩/ یوه لن�ه رسوې

سکندر بيا د هند په لور الړ، د اباس� نه . مقاومت رسه مخامخ او \پي هم شو
واووVت او جيلم ته ورسېد چې بيا يې پوځ د وړاندې تE نـه ډډه وکـ.ه او د 
بلوچستان له الرې يونان ته د تE په الره کې بابل ته ورسـېد او هلتـه د درې 

پخپلو بې جوړو نظامي بريـو «ه سکندر پدې توO. دېرشو کالو په عمر م. شو
هغـه نـه يـوازې . رسه په \ولې مالومې ن.ۍ کې د لوی سکندر په نامه ياد شو

الندې ک.ه ] هم[\ول يونان الندې ک.و، بلکې د هخامنيش پراخه امپراتوري يې 
  ۱۰».د ده امپراتوري له يونان نه تر اباس� نه اخوا پورې غ§ېدلې وه ...او

  

  پارتيا

ايي چې د پکتيانو يـوه Fانaـه د هغـو مهـاجرينو رسه چـې د لوېـديq کهزاد و 
خوا ته الړل د هريرود د هغې خوا نه د خزر تر سواحلو پـورې نـhدې Jايونـه 

د دهـايي سـاکا د ) Parthiene(پارتيـان . ونيـول او د پارتيـا پـه نـوم يـاد شـو
  .Fانaې خلک دي) Aparni(اپرنای 

باخرتي دولت پـه بلـخ کـې د -ې د يونانپارتيانو دوه کاله وروسته له هغې چ
باخرت پـه لوېـديq کـې د پـارت -يودتس په مرشۍ واک ته رسېدلی و د يونان

پارتيـه د دامغـان، «. په رسوالـی کېWـود) Arsaces(دولت بنس4 د ارساس 
شاه رود، جوين، سبزوار، نيشـاپور، طـوس، ترشـيز لـه سـيمو او د هريـرود د 

م�يـداتس پـه پاچـايي کـې د پارتيـا واکمنـي پـه د   ۱۱» .سيمې نـه جـوړه وه
امپراتورۍ واووVته چې په اروپا کې د روم د امپراتورۍ سياله شوه او نhدې 

وروسـته ساسـاC پاچـا اردشـ� د . پن§ه پې.ۍ يـې پـه پارسـانو واک وچـالوه
تـه مـاتې ورکـ.ه او د پارتيـا ) Arta banus(پارتيا وروستي پاچـا ارتـه بـانوس 

اردشــ� پارتيــا د خراســان پــه نــوم . يــې د پــای \کــی کېWــودامپراتــوري تــه 
زموږ Jينې افغان ورو�ه چې د . ونوموله تر Fو د پارتيا هويت له من§ه يويس

خراسان نارې وهي Vه به دا وای چې د ايران نه يې د پارتيا د بېرته تـر السـه 
  .کولو نارې وهلی او پاريس خراسان يې بېرته پارتيا نومولې وای

 
 
 

   

 ٢٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  انو دوهم سرت لې#دد ارياي

هغه مهال چې د چ� دېوال جوړ شو او چينایـانو د هغـه پـه مرسـته وکـولی 
شول چې د مغولو د يرغل نه Jان وژغوري نو مغولو د لوېـديq پـه لـور يرغـل 

دوه . وک. او د دغه يرغل په پايله کې د دغو ولسونو دوهم سرت لېhد پيل شو
ه پايلـه کـې يوچيـان او يفتاليـان زره دوه سوه کاله د مخه د مغولو د يرغل پـ

نو بيا دغو يوچيانو، يفتاليانو او نورو تر فشار النـدې . هم مهاجرت ته اړ شول
ې، باخرت يـې ونيـو او بيـا د هغـو  د ساکا Fو Fانaې له سغديانې نه Vکته شو

دوی خپلـه . په فشار له بخدي نه سيستان ته واوVتل او هلتـه ميشـته شـول
ــتانه او ب ــه ساکس ــتامېنــه پ ــه سيس ــا پ ــارس ي ــدو ف ــې د Oون ــ.ه چ ــاده ک ن ي

)Gondophares (په مرشۍ يې يوه امپراتوري جوړ ک.ه .  

پوهاند فـرای د سيسـتان سـاکا د پWـتنو لـوړ نيکونـه oOـي او وايـي چـې د «
اسالمي پراختيا په برابر کې د زنبېالنو \ينE مقاومت يو دليـل پـه يقـ� رسه 

پ�انـانو نيکونـه وو، چـې د يرغلaـرو هغه جنaيايل قومي خلـک، د افغانـانو يـا 
د پWـتنو پـه هکلـه بـه پـه دوهـم  ۱۲».رسه د جنE لپاره يـې مې.ونـه ورکـول

  .Fپرکي کې پوره ر�ا واچوم

  

  د ژبې پيداي�ت-۲

ــې او  د ژبــې پيدايWــت د انســان د پيدايWــت د مســلې غونــدې ډېــره پېچل
ړاندې پوهانو د ژبې د پيدايWت په هکله دوې نظريې و. ستونزمنه مسله ده

د . پديـده oOـي) پيدايWـتي(د لوم.ۍ نظريې پلویان ژبه يوه ازيل . ک.ې دي
دی چـې ژبـه يـوه )Noam Chamsky(دې نظريې نامتو پوه نـوام چامسـکي 

Jانa.ې برشي وړتيا او استعداد oOي چې د خپلـې کـارونې لپـاره لـه مخکـې 
چـې د د بېلaې په توOه موږ پWتانه د مخه تردې . \اکيل Oرامري اصول لري

نومـوړی . پWتو Oرامر مو زده ک.ی وي په Oرامري لحاظ سـمې خـربې کـوو



 
 
 

 

  ٢١/ یوه لن�ه رسوې

وايي چـې انسـانان د داسـې ميکـانيزمو رسه زيhېـديل دي چـې د ژبـې لپـاره 
، د ماغزو هغه برخـه چـې د ژبـې )Vocal cards(مناسب دي لکه د غh پ�+ 

د لپاره Jانa.ې شوې ده او هغه ميکانيزمونه چې موږ ته دا وس راکوي چـې 
  .ژبې شونتیاوې وکاروو

د دې نظريـې پـه هکلـه لـوم.ۍ اريـانوونکې تجربـه د لرغـوC مرصـ فرعـون 
دغـه فرعـون پـه دوو ماشـومو هلکـانو . سميتيکاس په امر تـر رسه شـوې ده

باندې په يوه ل�ې او پJ 4ای کې ديوالونه راتـاو کـ.ل او د بانـدې نـ.ۍ نـه 
د دې هلکـانو لـه خـولې دغه فرعـون فکـر کـاوه چـې . يې OوVي او بېل ک.ل

هېرودت وايي چـې دې ماشـومانو . هرFه چې راووتل هغه به د ژبې پيل وي
ــاره د  ــان ژبــه کــې، د ډوډۍ لپ ــېکس«پــه فريaي کليمــه راوويســته چــې » ب

لوستونکي کولی يش د فريaيان ژبې په هکله د زياتو مالوماتو تـر السـه کولـو 
» بـا ادمـه تـر دې دمـهژبـه د با«لپاره د ډاک�ر رحمت رt زيرکيـار کتـاب 

دې تجربې وVودله چې کـه ماشـومان Jانلـه پرېWـودل يش هغـوی . وOوري
هېـرودت د دې تجربـې لـه مخـې «. کولی يش پخپل منq کې ژبه راوبـايس

  ۱۳».دې پايلې ته ورسېد چې انسان د خربو د وړتيا رسه زيhېدلی دی

Oوا کـې بـل کلونو کې د کوم مخکيني پالن پرته پـه نيکـارا ۱۹۸۰دا تجربه په 
په نیکاراOوا کې د ساندينيست واکمن+ پر مهال دغو واکمنو د . Jيل وشوه

هلته کoو ماشومانو پخپل مـنq کـې . کoو ماشومانو د روزنې پروژه پرانېستله
�Oه د اشارو ژبه منq ته راوړه چې امریکايي پوهاندې جودي کېaـل وکـ.ای 

و ژبـې کـييل ومـومي شول چې په درو اونيو کې ددغو کoو ماشومانو د اشـار 
اوبيا يې سوکه سوکه د هغې Oرامر وسپ.ه او پدې توOه يې د نـوام چامسـکي 

ورته ويل کيhي او پـه مغـزو کـې » Oرامر بيالوژي«چې د «نظريه جوته ک.ه 
  ۱۴».پراته ده

دوهمه نظريه دا ده چې ژبه د تکاميل ودې او پرمختيا پايله ده چې جسمي، 
 د دې تيوري پلـوي ويaوتسـکي . امل ديعصبي او کلتوري نوVتونه پکې ش

 
 
 

   

 ٢٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

(Vigotsky) ت او وده بانـدې د \ـولنيزWکلتـوري چاپېریـال -د ژبې په پيداي
د فرعون سميتيکاس تجربې وVودله چې لh تر لـhه دوه . په رول \ينaار کوي

همدارنaـه د نيکـاراOوا د کoـو . ماشومان د ژبې منq ته راتلـو لپـاره اړيـن وو
يو شمېر کoو ماشـومانو پخپـل مـنq کـې د اشـارو  ماشومانو تجربه Vيي چې

د دې مانا دا هم ده چې ژبه \ـولنيزه پديـده ده او د خلکـو تـر . ژبه راوايسته
پدې ترتيب د ژبـې مـنq تـه راتـE دوه . منq د ت.ون په بنس4 منq ته راJي

کـه د انسـان د ژبـې . بنس�ونه لري چې يو يې پيدايWتي او بل يې \ـولنيز دی
Vتي جوړW+، په لويـو مـاغزو کـې د ژبـې مرکـز او د پيداي�پ hد غ Cتونو يا

ژبې د کارولو ميکانيزمونو ته زيان ورسيhي نو په ژبـه کـې خن�ونـه مـنq تـه 
همدارنaـه کـه د . راJي او \ولنيز بنس4 وررسه هـېµ مرسـته نـه يش کـولی

 qونه روغ هم وي خو انسان د \ولنې د بانـدې ژبـه مـن�تي بنسWانسان پيداي
د بېلaې په توOه په هند کې دا کيسه ډېـره د ژبـې پـه رس . راوړی ته نه يش

په هند کې د اميال او کمـيال پـه نامـه دوې وړې نجـونې لېـوه «ده چې وايي 
یو Fه موده وروسته دواړه نجونې د . تWتولې وې او خپل غار ته يې وړې وې

ونيـول لېوه په غار کې وموندل شوې او د \ولنپوهانو له خوا تر روزنې النـدې 
دا نجونې به د حيواناتو په شان په Fلوربولې تلې او خـربې يـې نشـوې . شوې

يوه نجل+ Fه موده وروسته م.ه شوه او هغه بله نجل+ په دې قـادره . کوالی
دا   ۱۵» .نه شوه، چـې خـربې وکـ.ي او د انسـان پـه شـان سـلوک زده کـ.ي

او نه ژبـه زده بېلaه راVيي چې انسان د \ولنې د باندې انسان کېدای نه يش 
پدې توOه دا دواړه بنس�ونه د يوې سيکې دوه مخونه دي د ژبـې . کولی يش

په منq ته راتE کې پيدايWتي الملونه او هـم \ـولنيز الملونـه دواړه رول لـري 
  .او یو بل بشپ.وي

ژبـ+ یـا (د انسانانو په وجود کې د غh د پ�+ برسېره سـhي، پـزه او وړه ژبـه 
ډاک�ـر کبیـر سـتوری پخپـل . جوړولو کې ون�ه لري\ول د غh په ) حلق+ ژبه

نوميhي پدې اړه مهم مالومات راکوي چـې لنـ�یز » ژبساپوهنه«اثر کې چې 



 
 
 

 

  ٢٣/ یوه لن�ه رسوې

  :يې دا دی

د . د زياترو انسانانو د ژبې مرکز د دماغ په YOه یا کيoه خوا کې پـروت دی
غhونـو د ژبــې دسـتaاه تــالو دی چـې د غhونــو پ�ـ+ لــري او د ژبـې د غــ.ي 

د انسـانانو د تـالو د غhونـو . شون�و په مرسته رسه غhونه جوړوياو ) عضلې(
په پ�يو کې د پرتو غhونو شمېر زيات او پراخ دی او بېل بېل غhونه جـوړولی 
يش خو د ژوو د تالو د غhونو شمېر ډېر لh دی او يوازې Fـو محـدود ږغونـه 

 پدې ترتيب د انسان ژبـه د غhونـو د شـمېر لـه پلـوه بـ�ای او. جوړولی يش
لدې کبله انسان په ډېره پي»نـه . بشپ.ه ده او د ژوو بيا نيمa.ې او غريبه ده

د غhو ژبه د وزن لـه مخـې لـه . او ژوې په لhه اندازه د خربې کولو توان لري
Fلورو برخو نه جوړه شوې چې هره \ي�ه برخه يې د خپلې جaې برخې Fانaه 

  .او جملې دي) لفظونه(دا Fلور برخې F ،.Oپه، نومونه يا ويي . ده

ژبـه ) verbaal(پوهان پدې باور دی چې بې غـhه ژبـه يـا د جسـ»C اشـارو 
کله چې دوه کسـان يـو د بـل . شايد د انساC ژبې لوم.ۍ او پخوان+ بoه وي

په خربه نه پـوهيhي نـو بيـا د يـو بـل پـه فکـر، ارادې او احساسـاتو بانـدې د 
. نه کار اخيل) Oې او نورلکه الس، خوله، سرت (پوهېدو لپاره د جس»C اشارو 

  پدې ترتيب بې غhه ژبه يا د جس»C اشارو ژبه منq ته راJي 

د . د بې غhې ژبې يا جس»C اشارو د ژبې وروسته د غh ژبه مـنq تـه راغلـه
غh ژبه د غhونو نه چې په لوم.ي رس کې هېµ مانا نه لري منq ته راJي کلـه 

پـورې وتـ.ل يش نـو ) صفتونو(و چې غhونه په يوه يش او يا د يوه يش د ستاين
د بېلaې په توOه پWتانه يوې Jانa.ې مېوې ته مoـه وایـي . بيا مانا پيدا کوي

ـا  او انaرېـزان ورتـه ) iabloka(خو پاړسـوان ورتـه سـيب، روسـان ورتـه يابلوک
وايي د يوه پWتون د پاره تر هغه د اپل اواز بې مانـا دی تـر Fـو ) apple.(اپل

همدارنaـه د يـوه انaرېـز د . ېزان مoې ته اپـل وايـيپدې پوه نه وي چې انaر
چـې پWـتانه  پاره تر هغه د مoې اواز بې مانا دی تر Fو هغه پدې پوه نـه يش 

  .اپل ته مoه وايي

 
 
 

   

 ٢٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

د ليک ژبه د شيانو . د ليک ژبه د غhېدو د ژبې نه وروسته منq ته راغلې ده
ن§ـوريز ليـک د ليک د ژبې تر \ولـو پخـوان+ بoـه ا. او پېWو لفظي ان§ور دې

په دې ليک کې د . دی چې د مخزيhدې نه لس زره کاله د مخه ا\کل کيhي
سوم�ي ليک، د مرص ه�وغليفـي . لپاره يو \اکلی ان§ور و) لغت(\اکيل ويي 

ليک، ميخي ليک، پونيYي ليک او چيني ليک د ان§وري ليک روVـانه بېلaـې 
يـنq تـه راغـی چـې د ان§وري ليکونو د ودې په پايله کې د تورو ليـک م. دي

بيـا دغـه ليـک . هرO. ته چې د Fپې يوه برخه ده يـو تـوری نيـول شـوی دی
اي�الويانو واخېست او نوره وده يې ورک.ه او التيني ليک ترې ميـنq تـه راغـی 

پـدې . چې نن ورځ يو زيات شمېر هېوادونو په لh بدلون رسه خپل کـ.ی دی
کار اخيل چې د غh تر \ولـو ترتيب هره يوه د غh ژبه د \اکيل شمېر O.ونو نه 

نو د ليک ژبې لپاره هم همدغه Oـ. بنسـO 4ـرزول شـوی . کوچن+ برخه ده
د ليک ژبې د ودې په پايله کې د هر O. لپاره يو توری نيـول شـوی او د . دی

  .غh ژبه د ليک په ژبه اړول شوې ده

د . د پWتو پخوانی ليک ميخمـري و چـې د ميخـي ليـک پنامـه هـم يـاديhي
O ل جانـان ظريـف دوه نـيم املان دO ر�وېته د انستيتوت استاد پوهاند ډاک

پخپـل کتـاب کـې چـې ) کنـدل شـوی ليـک(زره کاله پخـواC پWـتو ډيبونـه 
د هغو «: دی ليکي. نوميhي را په Oوته ک.ي دي» پWتو ميخم�ي ډيبونه«

ميخمري ډيبونو الفبا چې په پWتو پـورې اړه لـري تـر اوسـه د پېژنـدل شـوو 
هغـه «ډاک�ر ظريف زيـاتوي چـې  ۱۶».ې شپh ديرش ته رسيhيتورو شمېر ي

ډيبونه چې په پWتو ژبه دي، هغوی يو وخت د ليبيا، حبشـې او يونـان Fخـه 
پورې په سيمه کې خواره او نWې او �ونې يې لـدې سـيمو ) اباس�(تر سيند 

، ]بېسـتون[لکه د سويس، دردانيلو، بابـل، باOسـتان . Fخه په الس راغلې دي
  ۱۷».و پرزيپوليسمرغاب ا

د اسالم د مخه د اوسني افغانستان او د هغه ورFېرمو سيمو کې مهـم ليـک 
چـې د «انaرېز Fې.ونکـی ويلـيم جـونز وايـي . دودونه خروشتي او يوناC وو



 
 
 

 

  ٢٥/ یوه لن�ه رسوې

خروشتي ليک ژبه د اريانه ژبه وه او که پـه پWـتو کـې پـوره Fې.نـې ويش نـو 
 ۱۸».بې ولوسـتل يشVايي چې یو وخت د دغې ژبې په مرسته خروشتي کتي

د محمد دوست شينواري د Fې.نې له مخې د خروشتي ليک الفبأ د در�ـې 
مخزيhدې پې.ۍ نه تر پن§مې ميالدي پی.ۍ پورې په اريانا کې موجـود و او 
بيا د کنېشکا او د هغه د Jای ناستو له لـوري Oـام پـه Oـام لـه من§ـه الړ او 

. ه يونـاC الفبـأ ليکـل شـوېدهد بغالن کتيبه پ. يوناC ليک دود يې Jای ونيو
د پWـتو د . د پWتو اوسنی ليک دود د عرt ليک دود نه منq ته راغلی دی

ليک دود اوسني توري د عرt تورو په بنس4 جوړ شـوي چـې اسـايس المـل 
قايض خ�هللا په خ�اللغـات کـې . يې د اسالم راتE او د عرt ژبې اغېز دی

+ پـه مهـال د هغـه د يـوه وزيـر ليکي چې د سلطان محمود غزنوي د واکمن
حسن ميمندي په Jانa.ې اشاره پWتون عاº قايض صيف هللا خـان د پWـتو 

خو داسـې Vـکاري چـې دا تـوري بـه . د Jانa.و غhونو دپاره توري جوړ ک.ل
روVان پ�، اخوند دروېزه او خوشال خان خ�ک ته نوي رسېديل نـو هغـو هـم 

  .ر کې نيويل ديد پWتو د Jانa.و غhونو دپاره توري په نظ

خو بيا هم پWتانه د پWتو د يوه معياري ليک دود په منq ته راوړلو کې ال تـر 
اوسه بريايل شوي نه دي چې المل يـې د ډيورنـ� د کرغي.نـې کرVـې شـتون 

د پWتو ادt انجمن د پWتو د بشپ. ليک دود بنس4 کېWـود چـې بيـا . دی
اره او کال کې د \ـول افغانسـتان لپـ ۱۳۲۱وروسته د پWتو \ولنې په نوVت په 

کې د \ولې پWتونخوا لپاره ومنل شو خو د پاکستان واکمنو د پWـتو  ۱۳۲۷په 
ژبې د پرمختE د مخنيوي په موخه د ډيورن� د کرVې هغه لوري پWـتانه د 

اجمل خ�ک وايي چې پـه کابـل کـې د . دې پرېک.ې پيل کولو ته پرې نWودل
تان د يــوه ليــک دود پرېکــ.ه وشــوه خــو د پWــتنو د دغــې پرېکــ.ې د پاکســ

حکومت او د مسلم ليE د ذهنيت خاوندانو مخالفـت وکـ.و Fرنaـه چـې د 
   ۱۹. نرشاتو \ولې ادارې د دوی په الس کې وې نو دا هYه ناکامه شوه

پدې توOه د سيايس الملونـو لـه مخـې د پWـتو د واحـد ليکـدود مخـه نيـول 

 
 
 

   

 ٢٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

بـه هيله مند يم چې پWـتانه . کيhي او دا ستونزه ال تر اوسه حل شوې نه ده
د دې توان پیدا ک.ي چـې پـه نـhدې راتلـونکې کـې \ـول پWـتانه ليکـوال يـو 

  .\اکلی ليک دود ومني

  

  :د ژبې دندې

  :ژبه درې اسايس دندې لري

د ژبې لوم.ۍ دنده دا ده چې د خلکو تـر مـنq د پوهـاوي او راپوهـاوي د  -۱
د ژبې دا دنده اوس ډېـره اسـانه شـوې او د دې . وسيلې په توOه چوپ. کوي

نتيا شته چې د تکنالوژۍ په نور پرمختE رسه به په نhدې راتلـونکې کـې شو 
داسې وسيلې وکاريhي چې د ن.ۍ د يوه Oوټ نه به بـل Oـوټ تـه خـربې د 
بلې ژبې نه په مورن+ ژبه همغه دم وژباړل يش او اورېدونکي به يې په خپلـه 

د O.نې د ژبې دا دنده تر \ولو لوم.ی د دې لپاره ده چې . مورن+ ژبه واوري
د بېلaـې پـه . Oروپ پخپلو کې د يو او بل په احساس، خيال او فکـر پـوه يش

توOه پWتو د O.نې د يوه Oروپ ياC پWتنو تر منq د پوهاوي او راپوهاوي د 
وسيلې په Fېر چې يو بل د خپل احساس، خيال او فکر نـه خـرب کـ.ي چـوپ. 

او راپوهـاوی Fوک چې غواړي د O.نې د نـورو Oروپونـو رسه پوهـاوی . کوي
وک.ي یا د دوی د ژوند په بېلو بېلو اړخونو باندې پوه يش نو د خپلې مـورن+ 

که يو Fوک هـر Fـومره ژبـې زده . ژبې په FنE کې نورې ژبې هم زده کوي
Jکه د پWـتو . ک.ي په همغه اندازه ده ته د مالوماتو ک.ک+ پرانېستل کيhي

  :ژبې نامتو شاعر عبدالعيل مستغني وايي

  ده چې په سل ژبو دانا يې Vه ده Vه

  aر مه کېhه نادان د خپلې ژبېــــــــم

  

خو موږ پWتانه چې خپلې ژبې ته ډېـر بـې تـوپ�ه يـو او داسـې پـه غـوږ کـې 
راک.ل شوي دي چې که خپله ژبه مو د السه ورک.ه پـروا نـه لـري Jکـه چـې 
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ه موږ پدې نـ. ژبه يوازې د پوهاوي او راپوهاوي د وسيلې په توOه چوپ. کوي
پوهېhو چې پدې ک.و رسه نه يوازې د خپلې ژبې د السه ورکولو په پايله کـې 
د پن§وسو ميلينو پWتنو ورو�و د پوهاوي راپوهاوي نه بې برخې کېhو بلکه د 
دې خلکو د معنـوي شـتمن+ نـه هـم بـې برخـې کېـhو او خپـل مـيل پېژانـد 

  .هم د السه ورکوو) هويت(

رسمي ژبې او پWتو ميل ژبه ده خو پـه زموږ په هېواد کې چې پWتو او پاړسو 
دې کـار پـه رسـمي . ک.و وړو کې پWتو ژبه د رسـمي کـارونې بـې برخـې ده

غ�ه ستونزه دا ده چـې . ادارو کې د خلکو لپاره زياتې ستونزې پيدا ک.ې دي
O½ شمېر پWتانه په پاړسو نه پوهيhي او همدارنaه O½ شـمېر پاړسـيوان پـه 

هغـه . د هجرت په اوږدو کـې ال غWـتلې شـوهپWتو نه پوهيhي او دا پروسه 
افغانان چې پWتونخوا ته الړل د پWتو ژبې په چاپېريـال کـې ژونـد وکـ.، Oـ½ 
شمېر پWتنو او د نورو ژبـو ويونکـو افغانـانو پـه پWـتو ژبـه راز راز زده کـ.ې 

همدارنaـه زمـوږ Oـ½ شـمېر وطنـوال ايـران تـه . وک.ې او \ولو پWتو زده ک.ه
. پاړسيوانو پWتو زده نه ک.ه او پWـتنو پاړسـو زده کـ.ه مهاجرت وک. او هلته

کله چې دوی بېرته هېواد ته راستانه شول نو په Vوون§يو او پوهنتونونو کـې 
دا ستونزې د دې غوVـتنه . د زده ک.ې پر مهال د ستونزو رسه مخامخ شول

. کوي چې د دواړو ژبو د زده ک.ې لپاره دولت اغېـزمن Oامونـه پورتـه کـ.ي
پردې په اداري سيستم کې د خلکو ستونزې دا غوVتنه کوي چـې د برسېره 

ــو  ــه دواړو ژب ــد پ ــيل باي ــاش اخ ــول مــامورين چــې د دولــت نــه مع دولــت \
  .وپوهيhي

د ژبې دوهمه دنده دا ده چې ژبه د فکر د ودې د وسيلې په توOه چـوپ.  -۲
فکر د يوې ډلې شيانو د عمـومي خاصـيتونو انعکـاس او د شـيانو پـه «. کوي

ژبه له يوې خوا د فکر  q.«۲۰ کې د عمومي نWتونونو او اړيکو موندنه دهمين
هر Fومره . د FرOندولو وسيله ده او د بلې خوا فکر پخپله د ژبې يوه بoه ده

نو Jکه د ژبې د . چې د انسان ژبه رسېدلې وي هغومره يې فکر رسېدلی وي
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کورن+، Vـوون§ي د ژبې د ودې Jايونه . ودې لپاره پرله پسې کار ته اړتيا ده
لدې امله بايد په Vوون§يو او پوهنتونـو کـې زده کوونکـو . او پوهنتونونه دي

پخپلـه مـورن+ . ته په مورن+ ژبه د زده ک.ې شـوونتياوې برابـرې کـ.ای يش
که د چا نه په مورن+ ژبه کـې . ژبه زده ک.ه د فکر په وده کې مهم رول لري

کـې د دوی د فکـري ودې د زده ک.ې حق واخېستل يش نو دا کار په اصـل 
  .مخنيوی دی او دا يوه سرته بې عدالتي او يو لوی ظلم دی

زموږ واکمنو د پې.يو په اوږدو کې د فارس د فرهنaي Vکېالک په پايلـه کـې 
پWتانه پخپله مورن+ ژبه د زده ک.و نـه بـې برخـې کـ.ي او د دوی د فکـري 

ــ.ې ده ــې ډب ک ــه ي ــه . ودې مخ ــو لک ــورو قومون ــتنو او ن Wــان، دا د پ ازبک
ترکمنان، بلوچان، پشايان، نورستانيان او نور چې ماشومان يـې پخپلـه مـورن+ 

دا ک.نـه پـه اوږده . ژبې د زده ک.و نه بې برخې دي يوه لويه بې عـدالتي ده
Jکـه چـې افغانسـتان . راتلونکې کې د \ولو هېوادوالو په زيـان هـم �ـاميhي
او پـه Jـانa.ې توOـه د  زموږ د \ولو ورو�و قومونـو Oـ� کـور دی او د د دوی

ــی چــې د هېــواد د اوســېدونکو ډيرکــی جــوړوي،  پWــتنو وروســته پــاتې وال
  .افغانستان به نور هم کمزوری ک.ي

فکر کوم چې فضل احمد غر شايد لوم.ی پWتون وي چې پWـتانه يـې خپلـې 
مورن+ ژبې پWتو ته د بې توپ�ۍ او نه پاملرنې ناوړه پايلو تـه متـوجې کـ.ي 

قـوم ترقـي د خپـل مـذهب او د خپلـې ژبـې پـه ] او[ملـک  د«دی وايي . دي
نن د دې ډېر رضورت دی چې موږ خپله قومي ژبـه . حفاظت پورې ت.لې ده

د پست+ نـه وباسـو او کـه نـه زمـوږ د غفلـت دا حـال وي نـو يـوه ورځ بـه د 
 ۲۱»... فاريس او اردو پوJونه د پWتنو ملک په خپلو مين§و کې تقسيم ک.ي

غر ژبه د يوه قوم په \ينaېدو او شـ.ېدو کـې يـو مهـم  پدې توOه فضل احمد
  .اصل oOي

فضل احمد غر ژبه د يو قوم د پرمختـE بنسـ4 بـويل چـې د ده د شـعر پـه 
  :الندې بيتو کې Vه روVانه Vکاري
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  په پWتو خـربې رشم مـوږ تـه Vـکاري

  تــر دې حــده قوميــت زمــوږه مــ. دی

  خپل وطـن او ژبـه پـرې نـhدې افغانـه

  ۲۲ی جــ. دیچـې همـدا د قــومي ترقـ

  

همدارنaه مېجر روز انaرېز شايد لوم.ی ختيq پېژندونکی وي چې د پWـتنو 
افغانسـتان پـه تعليمـي «: دی ليکـي. کلک پام يې دې موضوع ته اړولی دی
. خپلـې ژبـې تـه توجـه و نـه کـ.ي ...جهت تر هغې نه کامياب کيـhي چـې 

لحـاظ افغانستان خپل Jـان پـه ازادو هېـوادو کـې شـ»ري، مaـر د ژبـې پـه 
رVتونی غالم د ايران دی، Jکه چې قوم يـو، دفـرتي نظـامي ژبـه بلـه وايـي، 
مaر Fو پورې چې افغانستان کې تعلـيم پخپلـه ژبـه کـې نـه يش، علـم ډېـره 
Oرانه خربه ده، بويه چې عاº يش، مقابله به ملل ديaر وکـ.ي، رضورت امـر 

ــو  ــه د عل ــتو ژب Wــي پ ــاC يعن ــي افغ ــه يعن ــه ژب ــتان خپل ــې افغانس م دی چ
   ۲۳».وOرJوي

افغانسـتان لـه خصوصـآ حکومـت افغانسـتان لـه د رشم «: مېجر روز زياتوي
مقام هم دی، چې په پردۍ ژبه وييhي، هېµ ملـک ملـت خپلـه دفـرتي ژبـه 

مaـر رصف .... بله ک.ې نه ده، بلکې هر قوم ملت په خپله ژبه کې پـوهيhي
انaلـيس خپـل يو افغانستان دی چې د خپلې ژبـې بلکـل ال پـرواه دی، مـا يـو 

   ۲۴».فرض ادا ک.ل عمل پرې د هر چا خپل کار دی

تجربو Vودلې ده چې نوی زيhېدلی ماشوم د بلـې ژبـې پـه پرتلـه هغـې ژبـې 
د بېلaـې پـه . اورېدو ته ميالن لري چې د مور په Oې�ه کې يـې اورېـدلې وي

فرانسوي نوي زيhېديل ماشوم د رويس ژبې پـه «توOه تجربو Vودلې ده چې 
  ۲۵.»فرانسوي ژبې اورېدلو ته ترجيح ورک.هپرتله د 

هر انسان چې په يوه \ولنه کې پيدا يش د هغـې \ـولنې ژبـه، دود، دسـتور او 
هره کورن+ چـې د \ـولنې يـوه برخـه ده د \ـولنې رسه د . نور ک.ه وړه خپلوي
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د ژبې زده ک.ه ماشوم پـه هغـه کـورن+ کـې پپـل . ژبې له ليارې سمون کوي
خو دا زده ک.ه د ماشوم په اروايي او جسـ»C .ويکوي چې پکې پيدا شوی 

اروايي او جس»C وده يـو د بـل رسه ت.لـې او چاپېريـال پـرې . ودې والړه ده
ــري ــزه ل ــه اغې ــتونه د . متقابل Vــتي جوړ Wپيداي C«ــ ــي او جس ــې ارواي د ژب

چاپېريال تر متقابلې اغېزې الندې د ژوند په بېلو بېلـو پ.اوونـو کـې بشـپ. او 
  .پخيhي

انه نسبت نـورو ژبـو تـه پـه پWـتو ژبـه پوهنـه، هـ�، فلسـفه، سـاينس او پWت
تکنالوژي په اسان+ رسه زده کولی يش هغومره چې پWتانه Jوانان او نجـونې 
په پWتو رسه خپلو وړتياوو او استعدادونو ته وده ورکولی يش د نورو ژبـو لـه 

نسـاC پـدې ترتيـب مالومـاتو تـه الرسی چـې يـوه ا. الرې يې نه يش ورکولی
اړتيـا ده پـه مـورن+ ژبــه پـه اسـان+ رسه الس تــه راتلـی يش چـې د انســان د 

  .فکري ودې لپاره ډېر اړين دی

  

ژبـه نـه يـوازې د . د ژبې در�ه دنده Jان پېژندنه او د هويـت مسـله ده -۳
پوهوي راپوهوي او د فکر د ودې وسيله ده بلکې د Jـان پېژنـدنې او هويـت 

ــم ده ــه ه ــوه کل«. رسچين ــت ي ــه والړ هوي ــه ژب ــور پ ــده ده او کلت ــوري پدي ت
د تــاريخ جــوړونې پــه «د يــوه قــوم هويــت د هېــواد د ننــه د هغــه . ۲۶»دی

. نWـه ده) هويت(ژبه د قوم د پېژاند  ۲۷».پروسه کې خپله بoه Vکاره کوي
خـو کلـه چـې . د ژبې په بنس4 قومونه يو د بل نه بېليhي او توپ� يې کيhي

چې کوم قـام «باچاخان رVتيا وايي . قوم مري د يوه قوم ژبه م.ه يش نو هغه
ته خپله ژبه سپکه يش نو هغه سپک يش او چې خپله ژبه ترې ورکـه يش نـو 

هـر . دا Jکه چـې ژبـه د يـوه قـوم د پېژانـد مهمـه برخـه ده ۲۸».ورک يش
. Fومره چې يو قوم پرمختللی وي په همغه کچه يې ژبه هم مختـه تللـې وي

په يوه هېواد کې هغه Fوک حاکم دی، چـې ژبـه لرغونو روميانو به ويل، چې 
د افغانستان زوال د تيمورشاه د واکمنـ+ نـه پيـل او تـر ننـه . يې حاکمه وي
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دوام لري  ددې زوال د نورو الملونو په FنE کې د پWتو ژبې محکوميت یـو 
  .مهم المل دی

 Eه تباه نه يش نو بايـد خپـل هويـت \ينـOتانه که غواړي چې په بشپ.ه توWپ
د پWتنو د هويت عنرصونه پWتو، پWـتونوايل او «پوهاند کاک. ليکي . وسا�

پWـتانه د ... په دغو کې پWتو تر \ولـو نـه مهمـه ده. نور غوره ارزVتونه دي
ژبې له برکته پWتانه دي او که يې پWتو له السه ورک.ه بيا نو پWـتانه نـه دي 

د پWـتو سـرت دی زيـاتوي چـې  ۲۹».که Fه هم احساس به يې د پWتانه وي
اهميت پدې کې دی چې پWتانه په پWتو رسه يو بل پېـژC او رسه يـو کـوي 

په پWتو کې د پWتنو کلتوري ارزVتونه، د دوی تـاريخ، د دوی افسـانې، . يې
د دوی روايتونه يا په نورو \کو د دوی  \ولې معنوي او روحي شـتمن+ پراتـې 

  .دي چې دوی پWتانه کوي

يي سيمه کـې، د Jـانa.ې ژبـې، Oـ� کلتـور او Oـ� قوم په يوه \اکلې جغرافيا
کلـه چـې قـوم پخپلـه جغرافيـايي . اقتصادي بازار په پايله کې مينq ته راJي

ـأم� کـ.ي نـو سـيايس  سيمه کې د حکومت په Fېره کـې خپـل حاکميـت ت
خو يو قوم چـې خپـل . يووالی مينq ته راJي او قوم د خپل هېواد WF¦ يش

دا مـيل ژبـه . ژبه نه لري خو ميل ژبه لري دولت يې نه وي جوړ ک.ی رسمي
د �ـونې . ده چې زيات وخت دولتونه زيhوي او بيا دولتونه رسمي ژبه \اکي

ــو کــې د بنaــايل ژبــې رول \ــاکونکی و ــه دېــش پــه جوړول . پــه توOــه د بنaل
بنaاليانو په خپل کلتور او ژبې وياړ کـاوه او د پاکسـتان د جوړېـدو رسه سـم 

رسمي کېدو د اعالن رسه مخالفت وک. او پـه بنaـال  يې د پردۍ ژبې اردو د
دا د دوی د خپلـې ژبـې . کې يې د خپلې ژبې د رسمي کولو ب�غ اوچت کـ.

د . او کلتور رسه ژوره مينه وه چې دوی يې د خپلواک هېـواد WFـتنان کـ.ل
ارسايلو د دولت منq ته راتE کـې د عـربي ژبـې د ژونـدي کولـو کوWVـونو 

يلزا بن يهوده دا ارمان درلـود چـې يهـود د خپلـواک+ ا. مهم رول لوبولی دی
ده فکر . WF¦ يش، ميل هېواد جوړ ک.ي او عربي يې د هېواد ميل ژبه يش
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د ايلـزا بـن . کاوه چې د ميل شتون لپاره د يوه ولس ژبـه ډېـر Fـه کـولی يش
ده دوه ســازمانونه چــې يــو يــې د ارسايــل . يهــوده نېشــنالیزم پــه ژبــې والړ و

بــل يـې د ژبــې \ولنــه جــوړ کـ.ل  پــدې ترتيــب د ارسايلــو د  ژونـدي کــول او
پـه رسـمي . خپلواک هېواد په جوړېدو کې د ژبې نېشنالیزم رول ډېر لـوی و

ت.ونونه، قوان�، Oـ�ې اعالميـې، سـيايس دري§ونـو او (ژبه د حکومت چارې 
ميل ژبه هغه ژبه ده چـې د يـوه ملـت ډېرکيـان پـرې خـربې . پرمخ Jي) نور

هغـه دولتونـه نېکمرغـه دي چـې «زيرکيار سم وايي چـې  رحمت رt. کوي
هغه دولتونه نېکمرغـه . رسمي ژبه يې د ميل ژبې په خدمت او پالنه کې وي
  ۳۰».وي چې په رسمي ژبه کې يې د بل دولت الس نه وي

خو موږ هغه بدبخته قوم يو چې زياتره دولتونه مو د خپلې ژبـې دVـمنان، د 
خپلې ژبې د وژلو لـه الرې يـې د خپـل قـوم د  پرديو ژبو په چوپ. کې وو او د

مـوږ بايـد دې \کـي . وژلو په الر کې د هېµ ډول کوWVونو نه ډډه نده ک.ې
ته کلک پام وک.و چې يو قوم د فزيکـي وژنـو لـه الرې نـه يش د مين§ـه وړل 
کېدای بلکې يو قوم هغه وخت وژل کيhي او د مين§ه وړل کېدای يش چـې 

ژبـه د Oـ� «Fنaـه چـې . ژبه يې د مين§ـه يوسـېکلتور او په Jانa.ې توOه 
ـال وسـيله ده نـو Jکـه يـې پالنـه او  برشي �ـدن او کلتـوري م�اثونـو د انتق

د پWتو ژبې د من§ه وړلو لپاره زموږ Oاونـ�ي هېوادونـه  ۳۱».ساتنه اړينه ده
د ايرانيـانو موخـه دا ده چـې د . او په Jانa.ې توOه ايران ډېرې هYـې کـوي

الرې دوی د پWتنو تاريخ، کلتور او ميل هويت د من§ه  فرهنaي Vکېالک له
  .يويس

پدې ترتيب مې د انسان او ژبې پيدايWت ته لن�ه کتنـه وکـ.ه او اوس الزمـه 
  .oOم چې د پWتنو او پWتو ژبې په هکله وغhېhم

  

  

   



 
 
 

 

  ٣٣/ یوه لن�ه رسوې

  

  دوهم �پرکی

  

  پ�تانه
  

Fنaــه چــې «. پWــتانه د افغانســتان اصــيل يــا ډېــر لرغــوC اوســېدونکي دي
نستان په اسيا کې د پراخو سيمو په منq کې پروت دی، لـوی فاتحـان او افغا

لوی \ربونه له لرغوC مهال نه را پدې خـوا پکـې ننـوتيل، ترېنـه وتـيل او Fـه 
له همـدې املـه ده، چـې نـن ورځ پـه دغـه هېـواد کـې ډېـر . پاتې شوي دي

\ربونه ميشت دي او Fه باندې دېرش ژبې او لهجـې پکـې ويـل کیـhي، خـو 
  ۳۲» .و او پاړسو يې تر \ولو خورې ژبې ديپWت

  

  د پ�تنو اصل

پWتانه چـا . د پWتنو د اصل او نسب په هکله راز راز روايتونه او افسانې شته
ـاکا بلـيل او Jينـو نـورو بيـا پـه  يهود، قبطيان، ارمنيـان، تاتـاران، هپتاليـان، س

او نـورو رسه Oـ� مغولو، راجپوتانو، برهمنانو، ج�انو، يونيانانو، ترکانو، عربـانو 
  .ک.ي دي

د پWتنو په هکله ډېر پخوانی او عمومي روايت چې د يوې افسـانې پرتـه بـل 
د پوهانـد ډاک�ـر حبيـب هللا . Fه نه دي دا دی چې پWتانه بني ارساييل دي

تhي په وينا تر \ولو پخوانی ليکلی سند چـې پWـتانه پـه بنـي ارساييـل پـورې 
افغانـان Jانونـه د ارساييلـو «: وايـي دی چې» اي� اکربي«ت.ي د ابو الفضل 

ابوالفضل دا هـم وايـي چـې پWـتانه پـه دې بـاور دي چـې د  ۳۳»اوالده oOي
چـې هغـه  نومېـده، هغـه درې زامـن درلـودل» افغـان«دوی ډېر ل�ې نيکه 

 
 
 

   

 ٣٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

دی زيـاتوي چـې غل§ـي، لـودي او نيـازي د يـوه . س.بن، غرغشت او ب�ن وو
  .دوديز روايت له مخې د یوې بلې پWې دي

اخوند دروېزه هم افغانان د مهرت يعقوب اوالده oOي او وايي چـې د ارساييلـو 
د لوی مرشـ طـالوت د دوو زامنـو نـه يـو افغـان نومېـده او د همـدې افغـان 
اوالده ننني افغانان دي چې د ارساييلو د Jپلو په وخت کې غـور تـه تلـيل او 

اوسـېدل  خو Fرنaه چې دوی د سلې»ن په غره کـې. هلته ميشته شوي دي
  .نو په عربستان کې سلي»C بلل کيhي

بل هغه کتاب چې د پWتنو د نسب په هکله روايت يې پـه اوږده توOـه بيـان 
دی چې » تاريخ خان جهاC و مخزن افغاC «ک.ی دی د نعمت هللا ه�وي 

ملـک طـالوت د ارساييلـو «: لن�یز يې حبيب هللا تhی په النـدې ډول بيـانوي
ه خپـل مــرګ نـه يــې د سـلطنت امــور مهـرت داود تــه پاچـا و، خــو د مخـه لــ

دی خپله وروسته له اوه FلوېWت کاله سلطنت نه په يـوه حaـ.ه . وروسپارل
ملک طالوت دوه V§ې لرلې او د مرګ په وخت کې يې دواړه . کې ووژل شو

مهـرت .وروسته له Fـه مـودې نـه د دواړو کـره زامـن وشـول. اميندوارې وې
کلـه چـې د ارميـا .   رخيا   او د بلې ارميـا کېWـودداود   د يوې د زوی نوم ب

  .کره زوی وشو د هغه نوم يې افغنه کېWود

ده د ملـک د . وروسته له مهـرت داود نـه مهـرت سـلي»ن د ارسایلـو پاچـا شـو
وروسته د مهرت سلی»ن لـه مـرګ . ..چارو نظم کار اصف او افغنه ته وسپاره

یو؛ بیت املقدس یـې وران کـ. بخت نرص شام ون. نه د ارسایلو ورځ بده شوه
ـال یـې لـه خپلـو  او د اصف او افغنه د اوالدې دوه د رس سـ.ي عزیـز او دانی

بخـت نرصـ وروسـته د ارساييلـو دولـس زره مهـم . پیروانو رسه بنـدیان کـ.ل
خلک ووژل او پاتې يې له اصف او افغنه رسه غور، غـزC، کابـل، فـ�وز کـوه 

د افغانه اوالده پـه دغـو سـيمو کـې . لاو د کندهار شاوخوا سيمو ته فرار ک. 
  .ميشته شوه

او د ... کله چې خالد بن وليد مسل»ن شو نو دغو خلکو ته مکتوب ورولېـhه 



 
 
 

 

  ٣٥/ یوه لن�ه رسوې

کله چې د افغنه اوالدې ته د خالد مکتوب ورسېد، .اسالم منلو ته يې وروبلل
په دغو مرشانو کې د بني افغان تـر . يو شمېر مرشان يې مدينې ته روان شول

ه سـرت مرشـ قـيص نومېـده چـې د نسـب سلسـله يـې ملـک طـالوت او \ولو ن
  .خالد دغه خلک د پیغمرب حضور ته وروستل. ابراهيم خليل هللا ته رسېده

: د بنـي افغـان مرشـ ورتـه وويـل. آنحرضت له هر يوه نه د نامه پوVتنه وک.ه
Fرنaه چې موږ عرب يو نو ستا نـوم بـه وروسـته لـه . قيص عرباC نوم دی«

tاو عبدالرشيد وي دې عر.«  

عبدالرشيد د خالد رسه يو Jای په یو شمېر جa.و کې په مې.انـه وجنaېـد او 
. خالد حرضت پيغمـرب تـه د هغـه د مې.انـې پـه بـاره کـې معلومـات ورکـ.ل

بتـان چـې وروسـته پ�هـان . حرضت پيغمرب عبدالرشيد ته د بتان لقب ورکـ.
پیغمـرب وروسـته حرضـت .شو، هغه ت� تـه وايـي چـې بېـ.ۍ پـرې تکيـه وي

عبدالرشيد خپل حضور ته وباله؛ د خ� دعـا يـې ورتـه وکـ.ه او لـه خپـل يـوه 
صحاt او يو شمېر انصارو رسه يې بېرته غور ته ولېـhه چـې پـه خلکـو کـې د 

هجري کـې پـه اوه  ۴۰له قيص عبدالرشيد نه چې په کال . اسالم تبليغ وک.ي
، بــل بې�نــی او بــل يــو ســ.بنی. اتيــا کلنــ+ مــ. شــو، درې زامــن پــاتې شــول

  .غرغشت

نعمت هللا هروي په پـای کـې وايـي، پرتـه د کرال�ـو نـه، د نـورو \ولـو پWـتنو 
اقوامو د نسـب سلسـله همـدغو درې وو تنـو تـه رسـيhي او \ـول د همـدوی 

  ۳۴» اوالده جوړوي

بيـا افضـل خـان خ�ـک، حـافظ رحمـت خـان او قـايض اعطـاءÆ خـان پWـتانه 
  .ارساييل بليل دي

يکوالو کې لوم.ی پـوه رس ويلـيم جـونز دی چـې د پWـتنو دوديـز په بهرنيو ل
روايت ته يې د لوېديز پام واړاوه او په يوه لن�ه ليکنه کې يـې داسـې وVـوده 

نومـوړي لوېـديزوالو . چې کېدای يش چې پWتانه د يهودو د نسب Fخه وې
ته دا سپارVتنه هم وک.ه چـې د پWـتو ژبـې او ادبيـاتو Fې.نـې تـه کلـک پـام 

 
 
 

   

 ٣٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

برسېره پر دې دغه سرت پوه په يـوه ليکنـه کـې د التـ� او جرمـانيکو  .وک.ي
  .ژبو خپلوي د سانسکريت رسه ثابته ک.ه

د جونز د سپارVتنې له مخې ډېرو لوېديزوالو د پWتو ژبې او ادبيـاتو Fې.نـې 
ته پوره پام وک. او ډېرو لوېديزو پوهانو هYې وک.ې چـې دا ثابتـه کـ.ي چـې 

پـه دغـو ليکوالـو کـې لـوم.ی سـ.ی . ودان ديپWتانه د نسـب لـه مخـې يهـ
انaليس د لوم.ۍ جa.ې پر مهال پـه هغـه -الکساندر برنس دی چې د افغان

پاFون کې ووژل شو چې د کابل خلکو د وزير محمد اکرب خان پـه مرشـی د 
نـوميhي پـه » د بخارا سفر«دی پخپل اثر کې چې . انaرېزانو پر ضد ک.ی و

نو او Oروېhنو پر بنس4 دې پايلې تـه رسـېدلی کابل کې د افغانانو نه د پوVت
بــرنس پـه کابــل کــې د خلکــو  او ان د امــ� . چـې پWــتانه بنــي ارساييــل دي

دوست محمـد خـان رسه پـدې هکلـه غhېـدلی او امـ� هـم دا Vـودلې چـې 
په برنس پسې مور Oرافـ4 د اپريـدو پـه هکلـه . پWتانه د يهودو د نسله دي

او Fېرې يې ک4 م4 د يهودانـو دي او وايي چې دوی ډېرې دنaې ونې لري 
جـورج روز . چارليز ميسن پخپل سفرليک کې پWتانه بني ارساييـل بلـيل دي

افغانان، لـس قبيلـې «د پWتنو او يهودو د نسب په هکله Jانa.ی کتاب چې 
دی پخپــل کتــاب کــې وايــي چــې د . نــوميhي وليکــه» او د ختــيq ســلطانان

ه تللـې او پWـتانه د همـدغو لسـو يهودو لس ورکې شوې قبيلې افغانسـتان تـ
د فـارس سـلطانان وو او ] پWـتانه[دی دا هم وايي چـې دوی . قبيلو اوالده ده

  ۳۵.په کلونو کلونو يې په هند واکمني ک.ې ده

بل انaرېز چې د پWتنو او يهودو د اصل پـه هکلـه یـې ليکنـې ک.ېـدي وال�ـر 
چـې هغـه دوديـز خو بيلو برسېره پـر دې . بيلو دی چې پWتانه ارساييل oOي

روايت چې پWتانه له اصله ارساييل oOي مني Jينـې پWـتانه پـه نـورو نسـبي 
ډلو پورې لکه برهمنان، راجپوتان، ج�ان، يونيانان، هفتاليـان، سـاکان، مغـول، 

  .ترکان، عربان، ارمنيان او نورو ور�Oوي

جورج راور\ي هم د پخواC روايـت لـه مخـې پWـتانه لـدې املـه د يهـودو د 



 
 
 

 

  ٣٧/ یوه لن�ه رسوې

O انونه د يهودانو له نسبه بـويل او زيـاتوي نسبهJ تانه خپلWي چې خپله پo
ــه تــاريخ کــې چــې  ــت مســله د ســدوزو قبيلــو پ چــې د پWــتنو د يهودي

پـه پـای کـې دې . نوميhي په ډېر Vه ډول بيـان شـوې ده» تذکراةامللوک«
   ۳۶» چې افغانان د يهودانو د لسو قبيلو بقايا دي«پايلې ته رسېدلی 

د يهودانو په دايراة املعارف کې هم راغيل دي چې پWـتانه د د تhي په وينا 
  .خپل دود له مخې Jانونه يهودان oOي

په Jينو اثارو کې بيا پWتانه قبطيـان او د فرعونـانو لـه نسـل نـه oOـل شـوي 
د تhي په وينا ابوالفضل په اي� اکربي کې د دې موضوع يادونه کـ.ې . دي

  .وه خيايل افسانه يې بللې دهخو هغه يې پخپله بې اساسه oOلې او ي

ما پـه «:فرشته بيا دا خربه د يوه بل اثر په حواله پخپل تاريخ کې ياده ک.ېده
کې چې يوه منيل مولف ليکلی او مـا تـه د دکـن د کانـديش » مطلع االنوار«

ـان فرعـون االصـله  په یوه VارOو\ي کې الس ته راغـی، لوسـتي دي چـې افغان
ته ماته ورکـ.ه او پـه ) فرعون(رب هغه کافر کله چې موسی پېغم. قبطيان دي

خو نورو يـې چـې . رسه بح�ه کې غرق شو، ډېرو قبطيانو د يهوده دين ومانه
رستنبه او خودرايه وو، رVتينی دين و نـه مانـه او لـه خپـل ملکـه ولېhدېـدل 

پـه نهايـت کـې د سـلي»ن پـه غرونـو کـې ميشـته او د . هندوستان ته والړل
Jينو ليکوالو بيا پWتانه د مغولـو او ترکـو رسه  ۳۷».د شولافغانانو په نامه يا

کـې » تـاريخ ال مظفـر«د بېلaـې پـه توOـه د محمـود کتبـي . �O کـ.ي دي
اوغان او جرما مغوالنو د واليت پـه شـاوخوا کـې بغـاوت او چـور «راغيل چې 

خـو عبـدالرزاق سـمرقندي بيـا Fـو Fـو Jايـه افغـان او  ۳۸».پيل کـ.ی دی
امـ� مبارزالـدين مظفـر   پـه دې فکـر «. رسه �O ک.يـديجرميان له ترکانو 

چې Vايي اوغان او جرمايي اتراک به د هغـه د مظفرانـه بـ�غ النـدې را\ـول 
ــه دVــته کــې يــې واړول ــه الره والړ او د جــ�ف پ ــې  ۳۹» .يش، د بــم پ Jين

اروپايان لکه کرونسکي د ارمنيانو په يوه دودیز روايت پسـې تلـيل او افغانـان 
کرونسکي چې په اصل کې پولنـ�ی دی او د . يانو رسه �O ک.يدييې د ارمن

 
 
 

   

 ٣٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

پورې په اصفهان کې اوسېده او هلته يـې د پWـتنو بـری او  ۱۷۲۵نه تر  ۱۷۲۰
د شاه محمـود هـوتکي پـه الس د صـفوي دولـت نسـکورېدل پخپلـو سـرتOو 

د مخـه مـو وليـدل چـې دا نظريـات يـوازې د . ليديل او هغه يـې لـيکيل دي
روايــت او پــه ســاده کتنــو والړ او هــېµ تــاريخي او علمــي  پWــتنو پــه دوديــز

په دې اړه د نولسمې پې.ۍ په پيل کې لوېـديq پېژنـدونکو د . بنس4 نه لري
اروپايي قومونو د تاريخ او ژبو د علمي Fې.نو او پـه هغـه جملـه کـې د -هندو

پWتنو او پWتو ژبې د علمي Fې.نو په پايله کې پورتني روايات او ساده کتنې 
اوس به په لن� ډول د تاريخ لـه اړخـه، . ک.ې چې وروسته به پرې وغhېhم رد

د ژبې د اصل او پرتلنې او د وينې د خپلـوی پـر بنسـ4 د يـادو نظريـاتو بـې 
بنس4 توب په Oوته ک.م او دا به Vکاره ک.م چې پWتانه د توکم يا نسب لـه 

  .مخې اريايان او پWتو يوه لرغونې اريايي ژبه ده

  

  :يخ له اړخهلوم�ی د تار

د تاريخ له اړخه به اوس وOورو چې پWتانه په اصـل کـې اريايـان او د اوږدې 
  .مودې راهيسې په همدغه وطن کې ژوند کوي

پـه ) pakthas(پWتون د لوم.ی Jل لپاره په ويدي رسودونو کې د پکتهـاس 
نوم ياد شوی چې د خپل قوم پاچـا Vـودل شـوی او بـل پاچـا يـې توريانـا یـاد 

وهاند کاک. د Oرفت د ليکنې له مخـې چـې د پکتـاس پاچـا يـې پ. شوی دی
توروايانا Vوولی وايي چې د Oرفت توروايانا شـايد ه»غـه د ويـدي رسودونـو 

  .ياد شوی توريانا وي

په اوېسـتايي دورې کـې د يونـان نـامتو تـاريخ پـوه هېـرودت د نـورو اريـايي 
تـاريخ پوهـان پـه قومونو په ل. کې پکتيس يادوی د کاک. په وينا نـhدې \ـول 

  .يوه خوله وايي چې دهېرودتس پکتيان همدغه ننني پWتانه دي

احمـد عـيل . په اريانا کې د ويدي دورې په \ربونو کې پکتيان هم پاتې شـول
کهزاد وايي چې پکتيان د بـاخرت نـه د \ربونـو د لېـhد پـه مهـال دوې برخـې 



 
 
 

 

  ٣٩/ یوه لن�ه رسوې

سووېل ته Vکته يوه Fانaه يې د نورو قبيلو او کورنيو رسه د هندوکش : شول
شوه او د سوويل ختي§و سيمو او غرونو کـې ميشـته شـوه چـې د پکتيـانو د 

بله Fانaه يـې پـه بـاخرت کـې پـاتې شـوه چـې . استوOن§ي په نوم مشهور شو
دوی د . ويدي او اوېستايي مدنيت يې د نورو \ربونـو غونـدې هلتـه تېـر کـ.

ــ.و ــوړ ک ــدي ســلطنت ج ــته د بخ ــانوي دورې وروس ــدي د ب. کيــاC افس خ
 tسلطنت او اوېستا په هکله کـاک. يـوه ليکنـه کـ.ې چـې د لطيـف جـان بـا

  نوميhي، وقف شوې ده » زرتWت او اوېستا«Fې.نيز اثر ارزونې ته چې 

د کيانی دورې پـه اخـره کـې د ويشتاسـپه پاچـا پـه «د پوهاند کاک. په وينا 
الومـات عرص کې د بخدی اريانا وای جاه تر \ولو منابعو نه په کراتـو زيـات م

  ۴۰».اوېستا بې جوړې Jايی منبع ده او بې جوړې به وی. ورکوی

که Fه هم  ايرانيانو او Jينـو بانـدينيو زرتWـت او اوېسـتا پـه ايرانيـانو پـورې 
لوم.ی پوه ه�ي ويلسن دی چـې . ت.ی خو تاريخي حقايق دا کار ناسم oOی

نـه يـې د کـې يـې چـې د افغانسـتان او بلوچسـتان » لرغونې اريانا«پخپل اثر 
چې اريانا د هغه هېـواد نـوم و چـې د «را\ولو ک.و سکو پر بنس4 ليکلی دی 

د بخـدي د سـلطنت پـه هکلـه د کـاک. د  ۴۱».پارس او هند تر منq پروت و
  :ليکنې لن�يز په الندې ډول وړاندې کيhي

هلتـه د اسـپه کـورن+ واکمنـه . د بخدي سـلطنت تـر \ولـو مهـم سـلطنت و
واکمنــان دلهــر اســپه، وشتاســپه، Oرشاســپه،  د بخــدی نوميــالی. کــورن+وه

د وشتاسـپه لـوی وزيـر د جـم اسـپه او . اروت اسپه، په نومونو یاد شوی دی
اسپه په اوېستا کـې . زرتWت پالر د يورو شاسپه په نومونو پېژندل شوي دي

اسـپه چـې د اس مونـث دی او پـه همدغـه بoـه تـر . د اس په مانا کليمه ده
پدې حساب داسپه کورن+ پWتنه او واکمنان . هاوسه په پWتو کې ژوندی د

  ۴۲.يې پWتانه وو

کهزاد زيـاتوي چـې د هېـرودت د ليکنـې لـه مخـې د پکتیـانو يـوه کـوچن+ 
Fانaه د لوېديq لور تـه مختـه تللـې او د ارمنسـتان پـه لوېـديq کـې ميشـته 

 
 
 

   

 ٤٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

شوې چې هلته پخپله د پکتيس يا پکتـوويس پـه نامـه او خپـل \ـا\وبی يـې د 
داسې Vکاري چې د پکتيانو دا کوچن+ Fانaـه بـه . مه مشهور شوپکتيکا پنا

که د پکتيـانو د ارمنيـانو او Oورجيـانو رسه . په Jايي خلکو کې حل شوې وي
د ژبې يا نورو نWو په بنس4 کوم ورته والـی وي هغـه بـه د دې لـه املـه وي 
چې پکتيان د دوی په Oاون� کې ميشته وو او بيا پکـې حـل شـوي دي نـه دا 

  .وی Oواکې د يوه نسب نه ديچې د

هېرودت د پکتيـک د هېـواد پکتيـان Fلـور ډلـې خلـک پـه Oوتـه کـوي چـې 
Oنداري، سته Oيدای، اپـه ريتـای او داديکـا دي چـې د پوهـانو پـه نظـر پـه 

بيليــو، احمــد عــيل . ترتيــب رسه کنــدهاري، خ�ــک، اپريــدي او دېaــان دي
aانF تنوWـيکهزاد، غبار او کاک. د هېرودت داديکا د پoO کـاک. دا هـم . ه

او Jينـې يـې پWـتو ... دېaان په \ولو ليکنو کې کليوال يـاد شـوي«وايي چې 
  .دي ۴۳»ژt هم وو او   په اسالمي دوره کې تاجک شوي

د کابـل «الفنس�ون دی چې پخپـل بـې جـوړې کتـاب . لوم.ی لوېديq پوه م
کـال کـې يـې ليکلـی او نـامتو تـاریخپوه پوهانـد  ۱۸۱۴کې چې پـه » سلطنت

ډاک�ر محمد حسن کاک. په پWتو ژباړلی دی د پWـتنو د اصـل او نسـب پـه 
هکله يې د پWتنو هغه دوديز روايت رد ک. چـې خپـل Jانونـه بنـي ارساييـل 

دی وايي چې د دې روايت لوم.ی \کی د سـپېYيل کتـاب تـورات رسه . oOي
بېخي اړخ نه لaوي او دوهم \کی يې منطق نه منـي  Jکـه يـوازې اوه دېـرش 

الفنس�ون دا نظريه هم ردوي چې پWـتانه . شپاړس سوه کاله نه کيhيپWته 
زه د دې لپاره هېµ دليل نه ويـنم چـې «دی وايي . په اصل کې قفقازيان دي

  ۴۴».افغانان د غرt قفقازيانو رسه وت.م

پWـتون، افغــان، «پوهانـد ډاک�ـر محمــد حسـن کـاک. پــه خپـل Fې.نيـز اثــر 
يـې پـه » حيـات افغـاC«حوالـه چـې کې د ه�ي پرېسـ�يل پـه » افغانستان

Fخـه Vـوول )يهـودا(د ساول پWت په غلطه له جودا «: انaريزي ژباړلی وايي
لـه مخـې ) Old Testament(په داسـې حـال کـې چـې د تـورات . شوی دی



 
 
 

 

  ٤١/ یوه لن�ه رسوې

د تورات په هېJ µـای کـې د دې ذکـر نـه . هغه د بنجامن \رب ته منسوب و
نه د ارميا .... زوزات Fخه ويشته چې افسانوي ارخيا او ارميا به د ساول د 

او نه د افغان نوم او يا هغه ته ورته بل نوم د حرضت داود د نومياليو کسـانو 
  ۴۵».په ډله کې ليدل کيhي

کاک. دا روايت، چې Oواکې خالد بن وليد د قيص په مرشـۍ د غـور افغانـان 
دی وايي چې خالد بـن وليـد دغسـې . مدينې ته بليل وي، هم بې بنس�ه بويل

د دغـو . ريخي شخص و چې ک.نې يې په ډېرو کتابونو کې ثبـت شـوې ديتا
کتابونو له مخې خالد بن وليد يهود نه و، بلکې د عربو د قريشـو د لـوی \ـرب 

هجري کال د احد په جنE کـې د  ۶۲۵نوموړي په . د مخزوم د Fانaې نه و
پـر ضـد جaـ.ه کـې برخـه اخېسـتې چـې د هغـې پـه پایلـه کـې ) ص(پېغمرب

خالد بن وليـد تـر . په زياته اندازه د ده په قوماندC مات شوي وو مسل»نان
په همـدې کـال ده . او اسالم مخالف و) ص(هجري کال پورې د پېغمرب ۶۲۹

) ۶۳۰(بـل کـال . پېغمربي ومنله) ص(د عمر بن العاص رسه د حرضت محمد
کـاک. زيـاتوي چـې پـه دغـه حـال کـې . مسل»نانو په جنE رسه مکه ونيولـه

خالد ته ممکنه نه وه چې په دومره لن�ې مـودې کـې افغانـان مکـې مسل»ن 
برسېره پردې که خالد او ملaري يې يهودان وای، هغـوی بـه . ته حارض ک.ي

رسه د مکې په نيولو کې مرسته کـ.ې وای، Jکـه ) ص(ولې له حرضت محمد
  .چې د ده په امر رسه د مدينې يهودان Jپل شوي وو

کـې د پWـتنو د اصـل او نسـب پـه هکلـه د  جان ملکم هم د فارس په تـاريخ
هـېµ داسـې کومـه کتيبـه نـه ده «: دوی خپل دوديز روايت ردوي او ليکـي

پيدا شوې چې دا عقيده تاييد ک.ي چـې پWـتانه د يهودانـو لـه نسـله Fخـه 
او د دوی خپلــه مبهمــه عنعنــه پــه داســې يــوه موضــوع کــې د مســلم . دي

  ۴۶».حقيقت په حيث نيش منل کېدلی

ډورن دی چې د پWتنو د تـاريخ او ژبـې . وه او ختیq پېژندونکی ببل سرت پ
نوموړي د پWتنو دوديز روايتونه . په هکله يې کره او ژورې Fې.نې ک.ې دي

 
 
 

   

 ٤٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

دا چې فاريس ژt مـورخ� پWـتانه د يهـودو لـه نسـله « :ناسم بليل او ليکي
oOي دا پرته له يوې خربې د کـوم بـل يش ثبـوت نـه يش کېـدی او هغـه دا 

دا ليکواالن روايات، پرته له دې چې ماهيت یې مالوم ک.ي، د خپل دود چې 
  ۴۷».په اساس، د مسلمو حقايقو په توOه ثبتوي

دا چې د افغانانو او يهودانو نومونه رسه يـو شـی دي د «دغه راز ډورن وايي 
د مسـل»نانو او يهودانـو ډېـر . دې دليل دا دی چـې افغانـان مسـل»نان دي

تـاريخي او قـومي منبـع لـري، دا چـې د افغانـانو Fېـرې بېخـي نومونه Oـ�ه 
يهودانو ته ورته دي دا هم د دې دليل نه يش کېدی چې پWـتانه د يهودانـو 

ـان ملکـم دا عبـارات را . له نسله دي دی د خپلـې خـربې د تاييـد لپـاره د ج
که د دوو ولسو د Fېرو رسه ورته والـی د دليـل کېـدی يش چـې «اخيل چې 

� نسله وي، هلته نـو بيـا کېـدی يش چـې کشـم�يان هـم د هغوی دې د ع
خپلو Fېرو له امله د يهودانو له نسله وبلل يش Jکه چـې يـو شـمېر غربيـان 

  ۴۸».کشم�يان هم، ک4 م4 يهودانو ته ورته بويل

پWتانه له کوم بل ملک نه افغانستان تـه نـه دي تلـيل «ويليم جونز وايي چې 
ـاميزاد ... بلکې ) يـاC مرکـري افغانسـتان او شـاوخوا سـيمو(د لرغـوC پاروپ

تاريخ دا ثابته ک.ې ده «ډرون وايي چې  ۴۹».اصيل او Jايي اوسېدونکي دي
چې د غزنوي سلطان محمود د واکدارۍ په وخـت کـې او تـر هغـه نـه ډېـر 

په هغو کالوو کې اباد وو چـې تـر اوسـه پـه کـې ميشـته ) افغانان(پخوا دوی 
دوي چـې ارمنـي اغوانـان او پWـتانه يـو شـی ډورن دا روايت هم ر  ۵۰» .دي

ډورن د خپلـو Fې.نـو لـه مخـې . دی  دوی دوه بېخي رسه جال ولسونه بـويل
اروپـايي د ولسـونو د سـرتې کـورن+ -دې پايلې ته ريس چې پWـتانه د هنـدو
  .غ.ي او هم Jانته يو لرغونی ولس دی

ن او د پدې ترتيب تاريخي حقايق دا ثابتوي چې پWـتانه پـه اصـل کـې اريايـا
  .لرغونو زمانو نه په همدغه وطن کې اويس

  



 
 
 

 

  ٤٣/ یوه لن�ه رسوې

  دوهم د ژبو د اصل او پرتله کولو له اړخه

 hـيي)فونیتيک(ژبپوهنه د ژبو خپلوي د غV رامر په ساحه کېO د . ، لغت او
پWتو ژبې د اصل او د نورو ژبو رسه د پرتله کولـو لـه اړخـه د علمـي Fې.ونـو 

ن لرغـونې ژبـه او د ژبـو پـه اريـايي پايلې په ډاOه ک.ې چې پWتو د افغانسـتا
کهول پـورې اړه لـري چـې د دې کتـاب پـه دريـم Fپرکـي کـې بـه پـوره ر�ـا 

  .ورباندې واچول يش

  

  یم د نسب پوهنې له اړخهېدر 

ـاينو لـه مخـې د  د دې اړخه سيانس پوهان د وينـو د �ونـو د البراتـواري مع
د پWـتنو پخـوانی د Vه مرغـه . بېلو بېلو قومونو نسبي نhدېوالی ثابتولی يش

البراتـواري معــاينو لـه مخـې هــم بـې بنســ�ه   (D N A)افسـانوي روايـت د 
پWـتانه اصـآل Fـوک « پدې هکله Fې.ونکي Vاغيل نثار احمد صمد . وخوت

تر رسليک الندې پخپله Fې.نيزه ليکنه کې چې د لر او بر سـاي4 کـې » دي؟
ز يـې خپره شـوې ده پـدې هکلـه مهـم مالومـات را\ـول کـ.ي دي چـې لنـ�ي

  :لوستونکو ته وړاندې کوم

کلو کې د يو شمېر پWـتنو پـر  ۲۰۰۹او  ۲۰۰۸برتانوي پوهاند تيودر پرفي4 په 
(D N A)   يو ل. البراتواري معاينې تر رسه ک.ې خو دا يـې ثابتـه نـه کـ.ه چـې

  .پWتانه د بني ارساييلو رسه د وينې ت.او لري

و مـاهرې شـهنازعيل د کال کې د هندوستان د ارÏ علوم ۲۰۱۰همدارنaه په 
مليح اباد په سيمه کې چې هلته O½ شمېر اپريدي اوسـيhي د زيـاتو پWـتنو 
د وينــو �ــونې د ارساييلــو د \کنــالوجی پــه انســتيتوت کــې د کــره کتنــې او 
Fې.نې الندې ونيوې چې په پايله کې دا Vکاره شـوه چـې پWـتانه د ارساييلـو 

  .رسه د وينې ت.او نه لري

ــې د  ــو ک ــه ارساييل ــوې پ ــدنې د Fــانaې ي ــ پېژن ــون د برش ــليم د پوهنت يورش

 
 
 

   

 ٤٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

Fې.ونکې مېرمن شیلوا نییل وايي چې که Fه هم پWتانه د روايتي او شفاهي 
Fې.نـې )  (D N Aتاريخ له مخې Jانونه په وياړ رسه بني ارساييل بـويل خـو د 

  .د دوی د وينې ت.او د يهوديانو رسه نه باوري کوي

رس اپريـدي هـم د پرلـه پسـې زيـار رسه رسه د لکنهو د پوهنتون يو استاد نو 
ونه ک.ای شول چې د وينو د �ونو د Fې.نو له مخې د پWـتنو تـ.او د يهـودو 

  .رسه وVيي

ـا د حکومـت وارثتـي شـورا لـه  پدې هکله وروست+ البراتواري کتنـې د امريک
دغه \يم د افغانستان او پWتونخوا د Fو سوو . کال تر رسه شوې ۲۰۱۲خوا په 

 ۲۰۱۲ينې �ونې واخېستې او د يو ل. کره البراتواري کتنـو پـايلې د پWتنو د و
 Cـتانه د پخـواWکال د مارچ په اتويشتمه اعالن کـ.ې او وويـل چـې نننـي پ
ارساييلو رسه د نسـب تـ.او نـه لـري، بلکـې اوسـني پWـتانه د پن§ـو زرو کلـو 

ه دا يې هم زياته ک.ه چې پWتو ژبـه نـه سـامي ده نـ. راهيسې دلته اوسيhي 
اروپايي کهول پورې اړه -خارجي، بلکې د اريايي Fانaې Fخه ده چې په هندو

  .لري

اوس به دا موضوع د پوهاند ډاک�ر محمد حسن کاک. په دغـو \کـو پـای تـه 
د دغو واقعيتونو په ر�ا کـې دغـه روايـت چـې پWـتانه پـه اصـل او «: ورسوو

اريخي نسب کې يهود دي، يوازې د ذهـن او بـد نيـت زېhنـده کيـhي، نـه تـ
اوس که یو Fوک رسه له دې هم پWـتانه د دغـه جعـيل روايـت پـر . واقعيت

ژبپـوهنې، [بنس4 بني ارساييل oOي هغه به په اصل کې د لوستونکو، تـاريخ، 
  ۵۱» .او رVتينتوب پروا نه لري] نسب پوهنې

  

   



 
 
 

 

  ٤٥/ یوه لن�ه رسوې

  

  

  

  

  

  يم �پرکیېدر 

  

  پ�تو ژبه
  

پ�محمـدکاروان د مخه تر دې چې د پWتو ژبې په هکلـه وغhېـhم غـواړم د 
شعر چې د پWتو ژبې Jينې Jانa.تياوې يـې ډېـرې Vـکلې ان§ـور کـ.ې دي 

  .لوستونکو ته وړاندې ک.م

  

  پ�تو

  

ــــــه ده ــــــ+ ژب ــــــالل غرن ــــــ»ل او د ج ــــــه د ج   ډک

ـــــه ده ـــــيق+ ژب ـــــتانه موس ـــــتو د مس Wـــــې وره پ   واي

  

  ډول رسه چـــې غربOـــه يش Oـــ�ا Oـــ�ا Oـــ�ا يش نـــو

ـــو ـــا يش ن ـــور يش او غوغ ـــو ش ـــې ي ـــو ک ـــو O.نaون   چوپ

  لـــوزي يــــو ســــيل يش د مرغيــــو پــــه هــــوا يش نــــووا

ــــو ــــغا يش ن ــــه ش ــــ�ې پ O ــــه ــــرتو ورت Wــــې د ن oF  

ــــه ده ــــپېل+ ژب ــــپونکي د ش ــــې د ش ــــري د مين   درد ل

  

 
 
 

   

 ٤٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  خـرپ د سـپينې تـورې چـې پـه بـرم او پـه پـرتم کـې يش

  حســـن پـــه درخـــو کـــې يش رسشـــاره پـــه ادم کـــې يش

ـــې يش ـــم ک ـــر وب ـــه زي ـــاب پ ـــه يش د رب ـــه نغم   ناFاپ

ــــوم ــــويل ش ــــه خوب ــــه پ ــــه يش \پ ــــې يشچيغ   ادم ک

ــپوږم+ ژبــه ده ــh دي، د اســ»ن د س ــه غ ــتوري ورت   س

  

ــــيالبه ده ــــه س ــــو او مســــته ل ــــو Fپ ــــه Fپ   مســــته پ

ــــــه ده ــــــه درياب ــــــندرو ل ــــــې د س ــــــکاري راوتل V  

ـــــــه ده ـــــــه وا بلبالنـــــــو راايســـــــتلې لـــــــه کتاب   ت

ـــــه ده ـــــر Oالب   واه پـــــه تغـــــزل کـــــې Vايســـــتوکې ت

ــــه ده ــــ+ ژب ــــې مالل ــــرې لنــــ�ۍيش د درن ــــوړه ت   ج

  

  سـپوږم+ کينـي د غـره Fوکـه يشرس باندې يـې ملـر او 

  کلــــه هــــم د غرونــــو د بــــاغچې زرکــــانو کوکــــه يش

ــه يش ــورې Fوک ــره د ت ــه تې ــيم ت ــپېره غل ــې س ــوري چ O  

ـــــه يش ـــــم نوک ـــــوروي د قل ـــــوق ان§ ـــــې د معش   زلف

  جـــــار د رشنaېـــــدلې دريـــــاt شـــــاعرۍ ژبـــــه ده

  

  هـــر Fـــو کـــه د غرونـــو د اوبـــو غونـــدې بـــې رنaـــه ده

ــه aلرنO ــې ــې دي رسې وين Wــزو اي ــه اغ ــې پ ــې ي Wده پ  

  پــــاس د Oــــل منــــار تــــه ورختلــــې دنaــــه دنaــــه ده

  ډېــــــره خـــــــواږه اروه ده وا پېغلـــــــه غنمرنaـــــــه ده

ـــه ده ـــاپېرۍ ژب V ـــوږې ـــه د خ ـــم کاروان ـــې ش ـــار ي   ج

  

  



 
 
 

 

  ٤٧/ یوه لن�ه رسوې

ــه  ــ�ه کتن ــه ده، لن ــايي ژب ــونې اري ــوه لرغ ــې ي ــه، چ ــې ت ــتو ژب Wــه پ اوس ب
تاريخ پوهان وايي چې اريايان د نن نـه شـپh زره کالـه د مخـه پـه يـوه ..وک.م
O.ېدل، چې هېF µرک يې ندی ليدل شوی، خـو وروسـته د اريـايي ژبـو ژبه 

اريايان چې رسه ډلې ډلـې او بېـل شـول، . Fې.ونکو د اريک پنامه ياده ک.ېده
اريايـان چـې پـه اسـيا او اروپـا کـې خـورې . ژبې يې هم ډېرې او بېلـې شـوې

ي اروپـاي-Fانaې لري او ژبې يې رسه ورته او په اصل کې رسه يو دي، د هندو
  .پنامه يادې شوې دي

  

  د پ�تو اصل يا ري�ه

پWتو چـا . د پWتو ژبې د اصل او ريWې په هکله د نظرياتو توپ� هم ډېر دی
د ديوانو ژبه بللې ده، Jينو سامي، Jينو اريايي او Jينو بيـا د اريـايي ژبـو پـه 

  .بېلو بيلو Fانaو پورې ت.لې ده

ونـه وايـي چـې افغانـانو Jينـې روايت«ليکـوال وايـي چـې » تذکراة امللوک«د 
  ۵۲»خپله ژبه له دېوانو نه زده ک.ه

: رس ويليم جونز پWتو له سامي ژبو رسه ورته بللې ده ه�ي راور\ي هم وايـي
  ۵۳» پWتو زما په خيال د سامي ژبو په کورن+ پورې اړه لري«

کال پروټ لوم.نی وتلی ختيq پېژندونکی دی چې دا نظريه يې رد کـ.ه چـې 
د پWـتو او سـامي ژبـو تـر «بو رسه ت.لې ده  دی ليکـي چـې پWتو له سامي ژ 

منq نه په کلي»تو کې اندکرتين شـباهت شـته او نـه پـه Oرامـري جوړVـت 
  ۵۴».کې

کې د ويليم جونز دا نظريه چـې د پWـتو او عـربي  ۱۸۱۴الفنس�ون هم په . م
نوموړي د پWتو دوه سوه اتلس کليمـې د . ژبو تر منq ورته وايل شته رد ک.ه

شمېر نورو ژبو د ان�ولو کليمو رسه پر تله ک.ې خو له دغو کليمو نه یـوې يو 
  ۵۵.هم له عرباC او يا کلداC رسه ډېر لh ورته والی نه درلود

چې د عربي او پWـتو يـا «جان مالکم هم الفنس�ون ته ورته نظر لري او وايي 

 
 
 

   

 ٤٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ــه ليــدل  ــرک ن F µدې وايل هــېhــ ــې تــر مــنq د ن ــارصې ژب ــانو د مع د افغان
h۵۶»يکي.  

برنارډ ډورن د خپلو ژورو او علمي Fې.ونو له مخې دې پايلې ته رسيhي چـې 
  . پWتو له هېµ سامي ژبو رسه Fه اړيکه نه لري

دې پوهانو نه يوازې دا نظريه چې پWتو ژبه د سامي ژبو د کـورن+ Fخـه ده 
اروپـايي -په کلکه رد ک.ه بلکې دا يې هم په ډاOه ک.ه چـې پWـتو يـوه هنـدو

  .اريايي ژبو په ختي§ه Fانaه پورې اړه لري-چې د هندوژبه ده 

په دغو پوهانو کې بيا هم کال پروټ لوم.ی لوېـديF qې.ونکـی دی چـې دې 
پWتو بې شکه د هندو جرمانيک ژبو د سرتې ډلې يـوه «پايلې ته ورسېد چې 

-د ژبنيو Fې.نو لوی عاº پاټ هـم پWـتو پـه \ينaـه د هنـدو F.«۵۷انaه ده

همدارنaه ډورن پWتو يوه سوچه اريايي ژبه . ليکه کې ودروله اروپايي ژبو په
  ۵۸.وبلله او وايي چې پWتو د هندو فاريس ژبو په لويه کورن+ پورې اړه لري

خو چې Fومره د ژبو پرتليزې Fې.نې د علم بoه نيوله د ژبـو Fې.نـه هـم کـره 
د پWتو Fې.ونکي دې ته هم پوره �J شول چې دا جوتـه کـ.ي چـې . کېدله

Wه پورې اړه لريپaانF تو د اريايي ژبو په کومه.  

لوم.ی لوېديq ليکول رابرټ لېچ دی چـې د پWـتو او سنسـکرت د اوازونـو د 
پرتلنې وروسته په \ينaار دې پايلې تـه ورسـېد چـې پWـتو د سنسـکرت بoـه 

پرتليـزې Fې.نـې پـه -بل پوه رودولف هورنل دی چـې د خپلـې تـاريخي .لري
هورنـل . راC ژبـو لـه هنـدي Fـانaې اړونـده وبللـهپايله کې پWتو د هندو ايـ

برسېره پر دې له Jينو Oادي ژبـو رسه د پWـتو او نورسـتاC ژبـو رسه Jينـې 
چې مaادي پراکرت او پWـتو او «: �Oې Jانa.نې په Oوته ک.ې او ويې ليکل

کافري ژبې په لرغونې زمانه کې بېخـي رسه نـhدې وې او حتـی يـوه ژبـه يـې 
  ۵۹».جوړوله

کې د هندي اريايي ژبو Jانa.تياوې دومره جوتې او Vکاره دي چـې  په پWتو
 Cتو د هندوايراWر په لوم.ي رس کې هم پ��پوه ډارمس qفرانسوي لوی ختي



 
 
 

 

  ٤٩/ یوه لن�ه رسوې

پوهان پدې نظر دي چـې پWـتو ژبـې تـه د . ژبو په هندي Fانaې پورې وت.له
هندي ژبې زياتې Jانa.تياوې ننوتل د موريا د واکمن+ اغېز oOي چې نـhدې 

برســېره پــردې پWــتانه د هندوســتان رسه د اوږدېــې . ل کالــه اوږده شــوهســ
د دوی تـر مــنq . مـودې راهيسـې Oاونــ�ي وو او Oـ�ه پولــه يـې وررسه لرلــه

دا . �اسونه هم د دې المل شول چې د دوی ژبې يـو پـر بـل اغېـز وشـيندي
هم بايد ياده ک.و چې زيات شـمېر پWـتانه هندوسـتان تـه تلـيل او هلتـه يـې 

ي ک.ې او دغو پWتنو د روه رسه تE راتE درلود چې يو د بـل پـر ژبـو واکمن
  .يي اغېزې درلودې

ايـراC ژبـو لـه ايـراF Cـانaې پـورې وت.لـه -لوم.ی پوه چې پWتو يې د هندو
کې وايـي چـې » د مقايسوي فيلولوژی اج»ل«ده پخپل اثر . شييل ډيور دی

پـورې اړه لـری خـو Jانتـه د افغانستان ژبه ياC پWتو د ايراC ژبو په Fانaـه 
  ۶۰.يې په يوه Jانa.ې او نوVتي الره وده ورک.ې ده

ماکس ميولر بيا پWتو د ايراC ژبو پـه ختي§ـې ډلـې پـورې وت.لـه او  پـه دې 
  رسه ونWلوله » زند«ترتيب يې له 

خـو ډاک�ــر ارنسـت \رومــپ، پوهانـد اډلينــE، شـييل ډيــور، او نـور پWــتو د 
  .وه خپلواکه او مستقله ژبه بويلهندي او ايراC ژبو تر منq ي

خو ډارمس��ر په تفصيل رسه پWـتو او زنـد رسه پرتلـه کـ.ې او دې پـايلې تـه 
ورسېد چې پWتو د زند رسه دومره نhدې ت.او لري لکه نوې فاريس يې چې د 

  .زړې فارسی رسه لري

د اريايي ژبو نامتو ژبپوه مارOن س�ېرن د ډارمس��ر نظر په بشپ.ه توOه منـي  
خو په همدغه ان کې دی پWتو په ختي§و ايراC ژبو کـې د سـاکانو لرغـونې 
ژبې ته دومره نhدې بويل او وايي چې پWتو په اصـل کـې د سـاکا يـوه لهحـه 

وت.لـه يش  پWتو بې لدې چې له ساکي ژبې رسه«د مارOن س�رن په نظر . ده
د نوموړي په اند پWتو په اصل کې د اريـايي د هغـې  ۶۱».بل کېدون نه لری

ش»ل ختي§ې ژبن+ ډلې يوه برخه ده، چې د پام�ي ژبې او د رسخ کوتل د 

 
 
 

   

 ٥٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

د کاک. په وينا . ډبرينې ليکنې بخدي ژبې د هغه اوسني �ثيل کوونکي دي
نـه بېـل شـوي دي  پWتانه چې د O.نې ډلې په توOه هر وخت له اريـايي \ـرب

پـه هـر حـال، لـه پـام�ي غرنيـو . ممکن اول په بخدي کې FرOند شوی وي
خلکو او له داديکا رسه د دوی په Oاون�يتوب کـې پوVـتنه او شـک نـه پيـدا 

د مخـه مـو وويـل چـې پـه مخزيـhدې پن§مـې پېـ.ۍ کـې بخـدي د . کيhي
خـه هخامنشيانو د واکمن+ الندې و خو پWتو د ژبـې پـه توOـه تـر هغـه د م

کاک. وايـي چـې . زرينه او تoی: هسکه شوې وه چې تاريخي بېلaې يې دا دي
که ساکي ژبه پاتې وای په دې اړه به FرOند حکم شوی وای خو د نالوسـتو «

دوه . راپـاتې کليمـې يـې د Oوتـو پـه شـ»ر دي. او پوونده ژبه نـه ده راپـاتې
ويـل کليمې يې زرينه او تoی هغـه دي چـې اوس هـم پـه پWـتو کـې هغسـې 

زرينـه د . کيhي، چې دوه نيم زره کاله د مخه پـه سـاکاوو کـې ويـل کېـدې
ساکا د کومې Fانaې ملکه وه او هغه په خپلو خلکـو دومـره Oرانـه وه چـې د 

تoــی د . م.ينــې وروســته يــې وطنوالــو د رسو زرو مجســمه ورلــه جــوړه کــ.ه
ســاکاوو پــه وخــت کــې د من§نــ+ اســيا د اوســني رسدريــا نــوم و او اوس د 

دی دا هـم وايـي چـې  ۶۲».غانستان په پکتيا کې د يوه پWتون \رب نوم دیاف
  .د امو نوم هم د ساکا د هاما ورOه لن�ه بoه ده

پدې ترتيب رسه پوهانو د نویو Fې.نو له مخې ثابته ک.ه چـې پWـتو د سـامي 
-او عرباC ژبو رسه ت.او نه لري بلکې يوه لرغونې اريايي ژبه ده چـې د هنـدو

  .پورې اړه لري.په ختي§ه Fانaهاريايي ژبو 

  

  پ�تو د ژبې په تو6ه

د ډاک�ر کب� ستوري د Fې.نې پر بنس4 د هرې ژبې توان د هغـې د O.ونـو 
يا تورو د شمېر له مخې او د ژبې وده د لغاتو د پانaې له مخې چـې يـوه ژبـه 

په نـورو \کـو هـر Fـومره چـې د يـوې ژبـې د O.ونـو يـا . يې لري \اکل کيhي
 Cونو ياhد تورو شمېر زيات وي هغومره د دې ژبـې تـوان هـم زيـات ويغ .



 
 
 

 

  ٥١/ یوه لن�ه رسوې

خو دغه دا مانا نه لري چې يوه ژبه چې توان يې زيـات وي هغـه د هـرو مـرو 
  .دا پدې پورې اړه لري چې يوې ژبې ته Fومره کار شوی دی. پرمختللې وي

پWتو د ږغونو له مخې ډېره ب�ايه ده چې دا يـې د توا�نـدۍ بنسـ�يز المـل 
ه پWتو يوه توا�نه ژبه ده چې نه يوازې يې د تورو شمېر ان د نـ.ۍ Jک. دی

د ډېرو پرمخ تللو ژبو لکه انaلييسـ او جرمنـي نـه زيـات دی بلکـې د افـادې 
خو Fرنaـه چـې پWـتو ژبـې تـه کـار نـه دی شـوی نـو . غWتلی توان هم لري

  .پانaه يې لhه ده) لغاتو(وروسته پاتې او د وييو 

و په Fېر يوه اوVتونکې ژبه ده یا په نورو \کو داړولو او پWتو د نورو اريايي ژب
ــري ــا ل ــتقاق وړتي ــاړي. اش ــورې مخت ــو پ ــه کليم ــريفکس(پ ــتاړي ) پ او وروس

د :د بېلaې پـه توOـه. نWيل او راز راز نورې کليمې ورنه جوړيhي) سوفيکس(
  :تون او Jی د وړوستاړو په مرسته

  درملتون، پوهنتون، وړوکتون، لېونتون او نور

  §ی، پوهن§ی، Vوون§ی، پخلن§ی او نورکتن

فعـيل سيسـتم يـې د . پWتو د خپل Oرامري جوړVت له امله ډېـره ب�ايـه ده
  انaلييس ژبې رسه پوره ورته دی، د نوم حالت يې هم پراخ دی 

. په پWتو ژبه کې دنر او V§ې توپ� د نورو اريـايي ژبـو پـه پرتلـه زيـات دی
 ۱۹۹۶اندر ه»Oايف مرکې ته چې په دلته به بې§ايه نه وي چې د رويس الaز 

کال کې يې د ډاک�ر کب� ستوري رسه پـه جرمنـي کـې کـ.ې وه او نومـوړی 
دی وايـي . هغه وخت د ازبکستان د راډيو د پWتو Fانaې مرش و، پـام واړوم

ما په يوه مجله کې لوستي و چې د پWتون قـام د ژبـې پWـتو د Oرامـر «:چې
ه سانسکرت ژبـه ليکـل شـوی دی مانـا په مرسته د ويد د کتاب الفاظ چې پ

زما له دې ژبې رسه مينه پيـدا شـوه چـې دومـره پخـوان+ ده او . کېدای يش
نـو . Oرامري قاعدو يې پر پخوانيو ژبو اغېزه ک.ې او اوس اولس پرې غhيـhي

دی زياتوي چې په پWتو ژبـه کـې  ۶۳».د ژبو په انستيتوت کې مې زده ک.ه
V§ې د Jان لپـاره الفـاظ پـه .رتله زيات دی د V§ې او نر توپ� د نورو ژبو پ

 
 
 

   

 ٥٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

الaزاندر ه»Oايف په بشپ.ه توOه سم وايي او النـدې بېلaـې . بل ډول کاروي
  .د ده خربې تاييدوي

  

  مذکر مفرد  مونث مفرد  د ژبې نوم

  راغی  راغله  پWتو

  امد  امد  پاړسو

 пришла пришел  رويس

  came came انaرېزي

  

  مذکر جمع  مونث جمع  د ژبې نوم

  راغلل  راغلې  پWتو

  امدند  امدند  پاړسو

 пришли пришли  رويس

  came came انaرېزي

  

موږ وينو چې په مطلقه تېره زمانه کـې پـه مفـرد حالـت کـې د Vـ§ې او نـر 
توپ� په پWتو اورويس ژبو کيhي او په پاړسو او انaرېزي کـې د Vـ§ې او نـر 

کې د V§ې او نـر د جمعې په حالت کې يوازې په پWتو ژبه . توپ� نه کيhي
تــوپ� کیــhي او د پاړســو، رويس او انaرېــزي کــې د Vــ§ې او نــر تــوپ� نــه 

  .کيhي

  .اوس به د صفت حالت وOورو

  

  مذکر مفرد  مونث مفرد  د ژبې نوم

  Vکلی  Vکلې  پWتو

  زيبا  زيبا  پاړسو



 
 
 

 

  ٥٣/ یوه لن�ه رسوې

 красивая красивый  رويس

  beutiful beutiful انaرېزي

  

  مذکر جمع  مونث حمع  د ژبې نوم

  Vکيل  Vکلې  پWتو

  زيبا  زيبا  پاړسو

 красивые красивые  رويس

  beutiful beutiful انaرېزي

  

موږ وينو چې صفت هم په مفرد حالـت کـې د Vـ§ې او نـر تـوپ� پـه پWـتو 
. اورويس ژبو کيhي او په پاړسو او انaرېزي کې د V§ې او نر توپ� نه کيhي

تـوپ� کيـhي او  د جمعې په حالت کې يوازې په پWتو ژبه کې د V§ې او نر
  .د پاړسو، رويس او انaرېزي کې د V§ې او نر توپ� نه کيhي

دا يو Fو بېلaې Vيي چې همaايف په بشپ.ه توOه سم وايي چې په پWتو ژبـه 
  .کې د V§ې او نر توپ� د نورو ژبو په پرتله زيات دی

د . هـم ژوره ده) ريWـه(په پWتو ژبه کې د نورو اريايي ژبو پرتله د لغاتو ولې 
  :بېلaې په توOه

  

  وريندار         ورېره                 وراره                ورور               پWتو

  ينaا  برادرزاده  برادرزاده  برادر  پاړسو

  брат племяникплемяниц  а сноха  رويس

  brother neef nice  sister in low   انaرېزي

  

نورو ژبو پرتله د لغاتو ريWـه ژوره پورتن+ بېلaې Vیي چې په پWتو ژبه کې د 
  .ده

 
 
 

   

 ٥٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

پWتو د خپل طبعيت له مخې يوه سندريزه ژبه ده چې مسته او د جـوش نـه 
موسيقي د انسان د ننن+ ن.ۍ د بيانولو اغېزمنه وسـيله . ډکه موسيقي لري

د پWــتو مســته او د جــوش نــه ډکــه . موســيقي د روح غــذا بلــل کيــhي. ده
ـانa.ې انـرژي او Jـواک ورکـوي او موسيقي د خوند برسېره اورېدونکو  J ته

پWتو موسيقي د مهاجرت پر مهال او په Jـانa.ې . پخپل Jان يې ډاډه کوي
. توOه په وروستيو Fورلسـو کـالو کـې د قـدر وړ وده او پرمختـE کـ.ی دی

افغان شاعران، کمپوزيتـوران، سـندرغاړي د مهـاجرت پـر مهـال د نـ.ۍ پـه 
کو د موسيق+ رسه اشنا شـول؛ د Oوټ Oوټ کې د ن.ۍ د نورو هېوادو د خل

خپلو دوديزو وطني موسيقي االتو برسـېره د نـورو هېـوادو د موسـيقي االتـو 
رسه هم بلد شول؛ دوی د نورو خلکو د موسيق+، او موسيقي االتو او سندرو 
د طرزونو نه هم O�ه پورته ک.ه؛ خپلـه موسـيقي يـې بـ�ای او د سـندرو بيـل 

اوس د پWـتو مسـته او د جوشـه ډکـه . لبيل طرزونه يې خپلې ژبـې تـه راوړ 
 Cموسيقي او سـندرې نـه يـوازې پـه نـ.ۍ کـې اورېـدونکي لـري بلکـې بهـر

د موســيقي پوهــان وايــي چــې Vــه . ســندرغاړي د پWــتو ســندرې هــم وايــي
کمپوز، دVه شعر \اکل او Vه غh د Vې سندرې مهم توکي دي  خـو دا هـم 

پلوشــې د پWــتو ژبــې بايــد ووایــم چــې د افغــان Vــ§ينه ســندرغاړو د Vــکال 
سندرې ال زياتې خوندورې کوي او دوی د خپلـو ورو�ـو رسه اوږه پـه اوږه د 

يـو بهـرC اورېـدونکي پـه . پWتو سـندرې د نـ.ۍ Oـوټ Oـوټ تـه ورسـولې
زما د مينې نـه توبـه ده بيـا بـه (انرتنې4 کې د خدای بخWلې ا�ن اوداس د 

زه د پWـتو ژبـې پـه : د سندرې الندې په انaييس ژبه لـيکيل و) نه ک.م مينه
\کي نه پوهېhم خو د پWتو موسيقي مـې خوVـيhي او دې سـندرغاړې تـه د 

  .درناوي رس \ي�وم

پــدې توOــه پWــتو د خپلــې توا�نــدۍ او د خپــل بــ�ای Oرامــري جوړVــت، 
  .غWتلې افادې او د مستانه موسيق+ له مخې يوه پياوړې ژبه ده

رو قومونو د ليکوالو له خوا یو د کاک. په وينا په لرغونو وختو کې پWتانه د نو 



 
 
 

 

  ٥٥/ یوه لن�ه رسوې

Jای بل Jای په نـامنظم ډول ثبـت شـوي او ان د دوی ژبـه هـم پـه لرغونـو 
هغه اثار چې پWتانه او پWتو ژبـه پـه کـې پـه . مهالونو کې نه ده Fې.ل شوې

. نسبي توOه په منظم ډول بيان شـوي دي پـه اسـالمي دورې پـورې اړه لـري
تر Fـو  ماو پWتو ژبې ته لن�ه کتنه وک.  اوس به د دغو اثارو په ر�ا کې پWتنو

  .لوستونکي د پWتنو او پWتو ژبې تاريخ يو لن� ان§ور تر السه ک.ي

د پWتو ژبې اثار د نـورو ژبـو پـه Fېـر د يـوې خـوا د نيـواکaرو د يرغلونـو او 
تاړاکونو په پايله کـې د من§ـه تلـيل او د بلـې خـوا د Jينـو دVـمنو Oاونـ�يو 

ن له خوا زموږ د تاريخ او معنوي شتمنيو د من§ه وړلو هېوادو په ت�ه بيا ايرا
برسېره پردې پWـتنو علمـي اثـار پـه نـورو ژبـو او پـه . په نيت تباه شوي دي

Jانa.ې توOه په پاړسو او په وروستيو کې د پاړسو په FنE کې پـه اردو هـم 
ليکيل دي چې په دې توOه يې خپله ژبه کمزورې کـ.ې او د هغـې پـه پايلـه 

خو بيا هم هغه Fه چـې تـر اوسـه الس . ور هم کمزوري شوي ديکې خپله ن
ته راغيل دي د هغې نه هم Vـکاري چـې پWـتو يـوه لرغـونې او توا�نـه ژبـه 

او شـتمن ادبيـات او بـ�ای فولکلـور لـري او پـه لنـ� ډول بـه ورتـه کتنـه .ده
  .ويش

د پWتو ژبې فلکلور ډېر ب�ای دی چـې د یـوه پWـته بـل پWـت تـه سـينه پـه 
. hدول کيhي او د پWتنو د \ولنيز ژوند رVتينی ان§ور وړاندې کـويسينه لې

دی او د نـ.ۍ پـه نـورو ژبـو ) مـ�اث(لن�ۍ، چې یوازې د پWتو ژبې نيکات 
پـه لنـ�يو کـې د پWـتني . کې نشته، پWتو يې يوه بې جوړې ژبه OرJولې ده

، \ولنې د ژوند بېل بېل اړخونه ان§ور شوي او د پWتنو د احساسـاتو، خيـالونو
  :د بېلaې په توOه. تصورونو او فکرونو هينداره ده

  hيېزما به خپل وطن ياد

  که د جنت په منارو والړه �ه

تاسو دغه ساده کليمو ته وOورئ چې د لن�ۍ په بoه پييـل شـوي او د وطـن 
رسه د مينې ژور احساس په داسې قـوت رسه بيـانوي چـې د جنـت پـه شـان 

 
 
 

   

 ٥٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

يلتـون لـه کبلـه د پWـتنې مېرمنـې زړه اي�يال ژوند نيش کولی د وطن نه د ب
ورباندې اوبه وچWي او معنوي غوVتنې يې پوره ک.ي نـو Jکـه پخپـل وطـن 

غواړم الندې لنـ�ۍ چـې مـا ليکلـې ده ثبـت کـ.م . پسې Jوريhي او ک.يhي
  .چې ورکه نه يش

  هالن� په رسو Oلونو پ4 دی

  زما زړOی په شکي کې بند دی را به شينه

ې کور ودانې ته د خپل ليک په رس وکWله چـې د دا لن�ۍ ما هغه مهال خپل
هالن� د مهاجرينو په کمپ کې مې د سيايس پناه په هکله مثبت Jـواب تـر 

زه . السه ک. او دا هيله را ته پيدا شوه چې د خپلې کورن+ رسه به يو Jای شم
دا وخت د درون¦ د Vار نه کمپ ته راغلم او په الره کې کرل شوې م§که د 

په هالن� کې زيات Oالن کرل کيـhي او د . نو په پ�يو پوVلې وهرنaا رنO Eلو 
لـه دې کبلـه هالنـ� د نـ.ۍ Oلـب½ . هېواد د صادراتو يو مهم تـوکی جـوړوي

دا ليک مې خپلې کور ودانې ته چې دا مهال د سووييل وزيريسـتان . نوميhي
دا لن�ۍ ما . د شکي په Vکلې دره کې د خپلو ماشومانو رسه اوسېده ليکلی و

  :هغې لن�ۍ په بoه وليکله چې په کوچنيوايل کې مې ډېره اورېدلې وهد 

  ارOون په زي.و Oلو پ4 دی

  زما جانان په کشم� بند دی را به شينه

د پWـتو ژبـې متلونـه، کيسـې او نـور شـفاهي ادب دومـره بـ�ای دي چــې د 
ليکيل ادب په ساحه کې کم+ پوره کوي شايد همدغه کم+ د پWتو ژبـې د 

  .ادب د ب�ايتوب المل هم ويخلکو ژبني 

د مخه مې يادونه وک.ه چې د پWتو ليکيل اثار لh دي او پWتنو زيـات علمـي 
الفنسـ�ون وايـي . اثار په نورو ژبو او پـه Jـانa.ې توOـه پـه پاړسـو لـيکيل دي

هغه Fه چې پـه پWـتو کـې ليکـل شـوي دي، بايـد د پWـتون ملـت د «: چې
 علمي سويې د Vکارندوی په توOه د اعتبار وړ ونه oOل يش، Jکه چـې دوی

ژبه ليکنې کوي او نhدې \ول علمي کتابونه پـه ] فاريس[تر اوسه هم په دري 



 
 
 

 

  ٥٧/ یوه لن�ه رسوې

   ۶۴».دغې ژبې ليکل شوي دي

ملينـده «د پWتو ژبې لرغونی کتاب چې Fرک يې تر موږ را رسـېدلی دی د 
. په نوم ياديhي چې اصيل نسـخه يـې تـر اوسـه الس تـه نـه ده راغلـې» پoهو

د ادبيـاتو «نـه د خپـل کتـاب  پوهاند عبدالحي حبيبـي مـوږ د دغـه کتـاب
تخـاري او «په ذريعـه د پوهانـد سـيلوين د ليکنـې پـه حوالـه چـې د » تاريخ

د عبدالحي حبيبي په وينـا د مـيالد پـه . په نامه ياديhي خربوي» کوچه ژبو
دوهمه پې.ۍ کې د باخرت يوناC سلطنت پر دوو برخـو ووېشـل شـو چـې لـه 

ند ډېرې سيمې ونيولې او د هند پـه هغو Fخه مناندر نامتو يوناC ساالر د ه
د ملينـدا پoهـو پـه . تاريخ کې د مالندا پاچا وبلل شو او بودايي دين يې ومانه

کتاب کې د يونانيانو پاچـا ملينـدا او د هنـدي راهـب ناOـه سـينا تـر مـنq د 
کـې د ) نني سـيالکوټ(هغو خربو اترو جريان ليکل شوی دی چې په ساOاله 

. کتــاب د بــودايي ديــن رشحــې او بيانونــه لــريدا . دوی تــر مــنq شــوې وې
دغـه مطلـب د ملينـدا «: اکاډ�يس� پوهاند عبدالشـکور رشـاد وايـي چـې

  :پoهو د پايل ترجمې په پيل کې داسې راغلی دی

Milinda namasoraja sagala yam parruttame upaganchi 

nagasenam «.۶۵  

 د نـامتو تـاريخ پـه د مليندا پoهو دا م¦ پوهانـد سـيتارام پنـ�ت د کشـم�
هجري قمـري کـې  ۵۴۵او کلهoه په نوميhي » راج ترنaيني«تاب کې چې ک

ســيتارام انaرېــزي ژبــاړې پــه لــوم.ۍ . ليکلــی دی پــه انaرېــزي ژبــاړلی دی
د ده . مخ کې د ملينـدا پoهـو کتـاب پـه زړه پWـتو بللـی دی ۷۴۵ضميمهه 

  :خپل عبارت دا دی

The malinda panho was original written in old pashto of wich 

no copy is now extand.  
د مليندا پoهـو اصـيل مـ¦ پـه زړه پWـتو کWـلی چـې اوس يـې اصـيل : ژباړه

   ۶۶».نسخه نه ده پاتې

 
 
 

   

 ٥٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

کې د پېWـور ) افغاC(زملی هېوادمل وايي چې ارواVاد عبدالحليم پخپل اثر 
oهـو پـه پWـتو په حواله لیکي چې مليندا پ) د پWتنو تاريخ(محمد يونس خان 

ليکل شوې چې اصيل م¦ یې په الس کې نشته خو خطي نسخې يې په برمـا، 
ــووييل  ــې د س ــوان+ نســخه ي ــوه پخ ــوې او ي ــدل ش ــې لي ــيلون ک ــيام او س س
هندوستان په پايل ژبه چې په Fلورمه ميالدي پې.ۍ کې خطـاطي شـوې ده، 

د ميکـاډو د جاپان د يوه بودايي عبادت§ای نه په الس راغلې او اوس د جاپان 
شـايد . دا نسخه د پWتو د اصيل کتاب ژبـاړه ده. په کتابتون کې خوندي ده

  .د پWتو ژبې نه نورو ژبو ته د ژباړې د تاريخ پيل پاسن+ ژباړه وي

همدارنaه د هندوستان د راجستان د ايالت په يوه عبادت§ای کې د Fـو ژبـو 
. په پWـتو ديد شعرونو يوه \ولaه موندل شوې ده چې يو شمېر شعرونه يې 

زملی هېواد مل وايي چې د دې \ولaې د موندلو نه روشن الل ملهوتره چې د 
ملهوتره وايي چې د . ال ان�يا د راډيو د پWتو Fانaې مرش دی خرب ک.ی دی

او .دې \ولaې هغه شعرونه چې په پWتو دي په دوناOري ليک کWل شـويدي
وسه Fې.ل شوي نه که Fه هم دا شعرونه تر ا. د لن�يو غوندې جوړVت لري

دي خو هېواد مل وايي چې د ليک ډول يې س.ی په دې باوري کـوي چـې دا 
  .شعرونه به د اسالم د مخه ليکل شوي وي

د عبدالحی حبيبي د Fې.نې له مخې لويکان پـه زابلسـتان او غـزC کـې يـوه 
ـانو د قبيلـې نـه وه او ژبـه يـې پWـتو وه چـې د  شاهي کورن+ وه چې د غلجي

نوم ياده شوې او لهجـه يـې د وزيـرو، مسـيدو او وردOـو تـه  لسان خلجي په
  .د لويک شاهي کورن+ د غزنويانو له خوا د واک نه ولوېده. ورته وه

د دې کتاب او شعرونو چې تېر شو نو دپWتنو او پWتو ژبې د Fې.لو لپـاره اړ 
يو چې د هغو اثارو نه چې پWتانه او پWتو ژبه په نسبي توOـه پـه مـنظم ډول 

د دغو ليکنو لـه مخـې د پWـتو ژبـې لـوم.ی . يان شوي دي O�ه واخلوپکې ب
شاعر ام� کروړ دی چې د شعر �ونـه يـې تـر السـه شـوې او د غوريـانو پـه 

  .دورې پورې اړه لري
  

   



 
 
 

 

  ٥٩/ یوه لن�ه رسوې

  �لورم �پرکی

  

  غوري پ�تانه او پ�تو ژبه
  

د اسالم په لوم.يو وختونو کې پWتانه په بادغيس، له هراته د غور تـر غرونـو 
همدارنaه په زابلسـتان، Oنـدهارا او د ختي§ـې پWـتونخوا پـه غرونـو کـې او 

د دوی ژبه پWتو په دغه وخت کې يوه داسـې ادt ژبـه وه چـې . ميشته وو
  .Vه او پاخه اشعار يې درلودل چې وروسته به پرې وغhيhم

ـاجرت د  هغه مهال چـې د هنـدوکش د هغـې خـوا نـه د اريايـانو د قبيلـو مه
يل شوی Jينې د دوی نـه د سـوويل لوېـديq لـوري تـه هندوکش سوويل ته پ

\ـول منـابع پـدې «د الفنس�ون پـه وينـا . مهاجر او په غور کې استوOن شول
دی دا »   .موافق دي چې په لرغونو زمانو کې د غور اوسـېدونکي پWـتانه وو

دا خـربه بېخـي يقينـي ده چـې د غـور پاچايـان پWـتانه او د «هم وايـي چـې 
شـاهان محـيل غـور «م� غالم محمد غبـار هـم   ۶۷».سوري قبيلې غ.ي وو

  .نه يادونه کوي ۶۸»)منسوب به سلسله سوري های پشتانه(افغانستان 

د پوهاند ډاک�ر محمد حسن کاک. په وينا د غور يا غر کليمه پWـتو ده چـې 
د وخت په تېرېدو غرج او غرش باندې واووVت او د اسالم پـه دوره کـې پـه 

غـور پـه تـاريخ او افسـانه . غرشيستان باندې ياد شوغرجستان، غرچستان او 
کې د اريايي قبيلو د مهاجرت له وخت نه چې د هندوکش د هغې خوا نـه د 

د دغـه مهـاجرت پـه يـون کـې د هغـوی نـه . هند په لوري کېده مشهور شو
لوېـديq پـه -او بيا د سـوويل) باميان او غرجستان(Jينې اول د لوېديq په لور 

   ۶۹.کې تيت شوللور ياC په غور 

ســوريان د غــور د پWــتنو يــو \ــرب دی چــې لرغــوC افســانوي شخصــيت تــه 
پـه حوالـه » تـاريخ سـوري«منسوب دی چې فـردويس ضـحاک او پWـتنو د 

 
 
 

   

 ٦٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

د ضحاک يا سهاک لـه اوالده دوه ورو�ـه وو چـې مرشـ يـې . سهاک بللی دی
. سور او کرش يـې سـام نومېـده چـې لـوم.ی پاچـا او دوهـم د لWـکر مرشـ و

. ې Vـکاري چـې د اسـالم د مخـه د زور قبيلـې ديـن د ملـر �ان§نـه وهداس
د سيستان ساکا د عربو د يرغل په وخت کې نه زردشـتي او نـه «کاک. وايي 
د اسالم   ۷۰» .معتقد وو) Zun(دوی په Jانله محيل خدای زون . بودایي وو

ـاهي کولـه د دوی يـو مرشـ چـې مـاهوي . د مخه د دوی کورن+ په غور پاچ
مـاهوي سـوري د . نومېده د اسـالم پـه لوم.يـو کـې د مـروې مرشـ وسوري 

ساسانيانو اخرنی پاچا دريم يزدOر دخرسو نومي ژندرO.ي په ذريعـه چـې د 
مـاهوي سـوري د حرضـت عـيل . عرt سوÕنو نه تWتېده په مروه کې وواژه

 .له خوا په کوفه کې د مروې په پاچاهي ومنل شو) رض(

غور د سوريانو کورن+ هغه وخـت چـې واکمـن  د عبدالحی حبيبي په وينا د
يـې امـ� پـوالد د شنسـب زوی او د واکمنـ+ پـالز يـې منـدېش و د عبــايس 
ـلم خراسـاC پـه  کورن+ په واکمن کېدو کې يې خپلې \ولې لWکرې د ابو مس

امـ� پـوالد د ابومسـلم رسه يوJـای پـه هغـه مېلمسـتيا کـې . مالت. ودرولـې
د ب� اميه رسه د جaـ.ې کولـو پـه مهـال �Oون درلود چې ابوالعباس سفاح 

غوريانو د شنسب له وخته بيا تـر سـلطان محمـود غزنـوي او . جوړه ک.ې وه
  .سلطان مسعود تر وختو پورې په غور کې د سوري کورن+ امارت درلود

کله چې غزنويـانو د لويکـانو نـه غـزC ونيـو نـو دلتـه يـې د خپلـې واکمنـ+ 
نـ+ بنسـ4 ايWـودونکی د زابـل د سبکت�a د غزنوي واکم. بنس4 کېWود

پWتنو د يوه مرش د لور رسه واده وک. او د همدې خپلـوی پـر بنسـ4 يـې د 
دغو پWتنو مالت. تر السه ک. او خپلې واکمن+ په \ينaتيا کـې يـې کـار ورنـه 

د ام� سوري د واکمن+ په مهال يې په غور بريد وک. خو سـوري . واخېست
چې سلطان محمود غزنوي چې مـور يـې کورن+ خپله واکمني وساتله بيا کله 

همدغه پWتنه وه، په غزC کې پاچا شو او د دغو پWـتنو پـه مرسـته يـې پـه 
غور بريد وک. او ام� محمد سوري يې د اهنaران په کال کې کالبند ک. او د 



 
 
 

 

  ٦١/ یوه لن�ه رسوې

نوموړي بيا په الره کې زهر وخـوړل او د . بېساري مقاومت وروسته يې ونيوه
پـدې ترتيـب غزنويـانو د زابـيل . يې مرګ Vه وبالهپردو په الس بنديتوب نه 

پWتنو د خپلوی نه په O�ې اخېستنې رسه د غور پWتانه وJپل او د پWتو پـه 
زيان يې پاړسو چې د سامانيانو د لن� مهالـه واکمنـ+ او وروسـته د غزنويـانو 
له خوا د بهر نه د پوJي يرغلونو په پايله کې راغلـې ده، وربانـدې وتپلـه او د 

سـلطان . په دربار کې د پWتو په FنE کې پاړسو هم د دربـار ژبـه شـوهغور 
محمود غزنوي په ختيq کې د ملتان د لودي پWتنو واکمني هـم وپرزولـه او 
د لوديانو په Jپلو رسه يې پWتو ژبه هم وJپله چې وروسته بـه د لوديـانو پـه 

غزنويـانو په دې ترتيب د سامانيانو او بيـا د . Fپرکي کې ر�ا ورباندې واچوم
په واکمنيو کې فاريس ژبې د بهر نه پـه زابليـانو او د پWـتنو پـه نـورو سـيمو 
وتپله شوه، وده يې وک.ه او د غزنويانو د اغېز په پايله کـې د غـور د سـوريانو 

  .په دربار کې د پWتو په FنE کې پاړسو هم Jای ونيو

نـو وروسته کله چې عالءلدين حسېن په ف�وز کوه کـې پـر تخـت کېناسـت 
خپلې لWکرې يې را\ولې ک.ې او په غزC باندې د يرغـل پـه موخـه پـه هغـه 

د غزC پاچا سلطان بهرام شاه هـم د غـزC او هندوسـتان د . لوري وخوJېد
پــدې جaــ.ه کــې د بهــرام شــاه . لWــکرو رسه د عالءلــدين مخــې تــه ورووت

کـې  لWکرې ماته وک.ه او د غور واکمن غزنی ونيو او ويې سوJاوه اوپه تاريخ
  .د جهانسوز په نوم ياد شو

عالءلدين لوم.ی پWتون سلطان و چې د افغانستان هېـواد يـې د يـوې ادارې 
تـر هغـه وروسـته . الندې راووست او د ف�وز کوه پـه پالزمينـه پـورې وتـاړه

سلطان غياث الدین غوري د غور د لويو باچاهانو نه دی چې بيا يې هېواد تـه 
مروې نه نيـولې تـر هندوسـتانه او عراقـه  مرکزيت ورک. چې من§ن+ اسيا د

دغه مهال نوموړی . پورې سيمه يې د غور د ف�وزکوه د ب�غ الندې راوسته
د عبدالحی حبيبي په وينا . د افغانستان سرت او یواJينی امپراتور oOل کېده

د ده په وخت کې د بغداد د خليفه سف� پ�وزکوه ته راغی او د غور سف� 

 
 
 

   

 ٦٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

. او ډيپلوما\يکې اړيکې د دواړو هېوادو تر منq \ينaې شوې بغداد ته الړ شو
کالو په منE د هرات په Vار کې م. او د هرات په  ۶۳سلطان غياث الدين د 

  .جامع جومات کې، چې پخپله يې جوړ ک.ی و، خاورو ته وسپارل شو

د سلطان غياث الدين وروسته سلطان مغزالدين غوري چې په سلطان شهاب 
شهور دی، پاچا شو دی یو مـدبر شخصـيت و او د خپـل ورور الدين باندې م

شاهنشاهي يې وساتله  په دې ترتيب وروسته له دې چې د غور پاچاهـان پـر 
غزنوي کورن+ بری وموند د دوی کورن+د سلطان شهاب الدين تر واکمنـ+ 
پورې واکمنه وه د سـلطان مغزالـدين د م.ينـې وروسـته د غـور شاهنشـاهي 

ېـواد شـ»يل واليتونـه، غـور او هـرات خـوارزم شـاهيانو \و\ې \ـو\ې شـوه د ه
ونيول، سيستان د سيمه يزو ملکانو السته ورغی او د غـزC واليـت، کابـل او 

تـاج الـدين (ختي§ې سـيمې تـر سـينده پـورې د غوريـانو د دربـار خـدمتaار 
چې وروسته به د ترکي غالمـانو تـر رسليـک النـدې لنـ�ه کتنـه ورتـه ) يلدوز

پـه پــای کـې د مغولــو تـاړاکونو د غوريــانو واکمنـي پــای تــه  .وکـ.م، ونيــولې
ـار د . ورسوله د هرات جامع جومات، د غور د جام Fلی او د دهيل قطب من

  .دوی تلپاتې يادOارونه دي

د سوريانو ژبه پWتو وه او لکه چې اوس هم Jينې سوري خلـک پـه بـادغيس 
پWتو د شـعر . وهپWتو ژبه د سوريانو په کورن+ کې وپالل ش. کې پWتو وايي

د پWتو . د سوريانو په دربار کې پWتو درباري ژبه وه. او ادب ژبه وOرJېده
ژبې لوم.ی شعر چې تر اوسه تر السه شـوی دی د امـ� کـروړ غـوري شـعر 

په حواله پ�ې خزانې خوندي ک.ی » تاريخ سوري«دی چې د محمد بستي د 
 پـوالد سـوري د ام� کروړ چې يو غWـتلی پهلـوان و د خپـل پـالر امـ�. دی

  :دام� کروړ د شعر �ونه. ته د غور په منديش کې واکمن شوم.ينې وروس

  زه يــــم زمــــری پــــه دې نــــ.ۍ لــــه مــــا اتــــل نشــــته

ـــبه ـــل نش ـــر کاب ـــار او پ ـــر تخ ـــيند و پ ـــد و س ـــه هن   پ

  ۷۱ لـــــه مـــــا اتـــــل نشـــــته بــــل پـــــه زابـــــل نشـــــته
  



 
 
 

 

  ٦٣/ یوه لن�ه رسوې

شيخ اسعد سوري د پWتو ژبې نامتو شاعر چې د غور د امـ� محمـد سـوري 
وخت کې د ده په دربار کې اوسېده د خپل پاچا امـ� محمـد سـوري پـه په 

  :م.ينه قصیده ويلې ده چې Jينې بيتونه يې دا دي

  

ـــــارو Fـــــه وکـــــ.م کوکـــــار ـــــه چ   د فلـــــک ل

  زمولـــوي هـــر Oــــل چـــې خانــــدي پـــه بهــــار

  هــــر غ�ــــول چــــې پــــه بيــــديا غوړېــــده وکــــا

ــــار ــــه ن ــــار پ ــــدي ن ــــا�ې کان ــــې پ ــــژوي ي   رې

ـــتليو Wـــه غ ـــhي پ ـــه کhي ـــالوې ن ـــې م ـــې ي   چ

  دا فلـــــک پـــــرې وکـــــا Fـــــه کـــــاري Oـــــذار

ــــــو ــــــه پالزون ــــــه غورJــــــوي واکمــــــن ل   کل

  کلــــه کWـــــېنوي پـــــه خـــــاورو کـــــې بـــــادار

ـــه ـــه پاس ـــووت ل ـــر پرې ـــدې وي ـــوريو بان ـــه س   پ

  محمـــــد واکمـــــن چـــــې والړی پـــــه بـــــل دار

  د محمـــــود د ژوبلـــــورو پـــــه الس کWـــــېووت

  چـــــې غزنـــــه تـــــه يـــــې بـــــاتلی پـــــه تلـــــوار

  :ننaيـــــاليو لــــــره قيــــــد م.ينــــــه ده Jکــــــه

ــــه  ــــې والوتل ــــه ي ــــه دې الرس ــــه پ ــــک ت   هس

ـــول ـــور�ري س ـــ.ي ت Oـــور و ـــر د غ ـــه دې وي   پ

  پـــــه دې ويـــــر، ر�ـــــا تيـــــاره ســـــوله د Vـــــار

  Oــــوره FــــاFي ر�ــــې اوVــــې لــــه دې غرونــــو

ـــــورهار ـــــه ش ـــــی پ ـــــاندې ل ـــــي س aدا ک.ون  

ـــــو، د بيـــــديا ده ـــــه زرغـــــا د غرون ـــــه هغ   ن

ــــــار ــــــا دی ک�ه ــــــه مس ــــــو پ ــــــه د زرکي   ن

  

 
 
 

   

 ٦٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  نـــــه غ�ـــــول t زرغـــــونيhي پـــــه الVــــــونو

ــــه  ــــا مســــېده کــــا پ ــــامي بي ــــه ب ــــارن   کوهس

ـــکو ـــاروان د مش ـــي ک Jـــا را ـــه بي ـــه غرج ـــه ل   ن

  نـــه رادرومـــي غـــور تـــه بيـــا جـــوپې د شـــار

ــــــه ــــــې تويوين Vــــــودې او ــــــيل اوره ت   د پرس

  مرغلــــــرې بـــــــه نيســــــان نکـــــــ.ي نثـــــــار

ــــه چــــه  F ــــه ــــد«دا پ ــــه» محم ــــه ن.ي   والړ ل

ــــوOوار ــــول س ــــور \ ــــو غ ــــې س ــــه ي ــــه ويرن   پ

ـــو ـــه لت ـــور پ ـــور د س ـــه س ـــکاريhي هغ V ـــه   ن

ـــــار ـــــر پـــــر دې دي ـــــhي هغـــــه مل ـــــه Jلي   ن

ــــه  ــــهچ ــــې خندل ــــا پک Yــــه ن ــــو پ ــــه نجلي   ب

  چـــــه بـــــه پېغلـــــو کـــــا اتـــــ½ قطـــــار قطـــــار

  الس دې مــــات ســــه اې فلکــــه چــــه دې وکــــا

  محمـــــد غنـــــدې زمـــــرۍ د م.ينـــــې Vـــــکار

ـــــه ـــــی فلک Oـــــ� زړ ـــــې؟! ش ـــــې ال والړ ي   ول

  اې د غــــور غرونــــو پــــه Fــــه نســــوئ غبــــار؟

ـــه ـــه جهان ـــن Jـــي ل   چـــه زمـــرۍ غنـــدې واکم

ـــدې قـــرار ـــ.ۍ بان ـــ.ي پـــه ن ـــوک نک F ـــې   چ

ـــا اې  ـــه ت ـــخ پ ـــد«س ـــر وې» همحم ـــور مل   د غ

ــــ.ۍ بــــه نــــه وي ســــتا د عــــدل ســــار   پــــه ن

ــوې ــ. س ــې م ــE ک ــه نن ــه وې والړ پ aــر نن ــه پ   ت

ـــار ـــا Jـــان ج ـــه ک aـــه نن ـــر ننaـــه دې پ   هـــم پ

  که سوري دې پـه تـE ويـر کانـدي ويـرمن سـول

ـــار   هـــم بـــه ويـــاړي ســـتا پـــه نـــوم ســـتا پـــه \ب

  



 
 
 

 

  ٦٥/ یوه لن�ه رسوې

ــــون زمــــوږ واکمنــــه ــــت کــــې وه ت ــــه جن   پ

ــــور د غفــــار  ــــا دې وي ډېــــر ل   ۷۲هــــم پــــه ت

  

دوی هم د غوريانو د سلطنتي کورن+ پياوړی شاعر او اديـب دی چـې Vکارن
Vـکارندوی پخپلـه . د سلطان شهاب الدين غوري په زمانه کې يې ژوند کاوه

قصيده کې چې تر موږ رارسېدلې ده په هند کـې د سـلطان شـهاب الـدين د 
تورې ستاينه او د هغـه پـوJي بريـاوې، مې.انـه چـې د اسـالم د خپرېـدو پـه 

  :د ده د شعر بېلaه دا ده. ک.ې وه بيانوي موخه يې

ــــينaارونه ــــ.ه س ــــا ک   د پرســــيل Vــــکلونکي بي

ــــه ــــې اللون ــــو ک ــــه غرون ــــل پ ــــې ولون ــــا ي   بي

ــوې ــنې ش ــې ش ــنې، ملن ــونه ش Vــنه، ال ــه ش   م§ک

ـــــــه ـــــــردي واغوســـــــته غرون   طېلســـــــان زم

ـــــــدو دي ـــــــاطې الس د مچې ـــــــان مش   د نيس

ــــــــه ــــــــکلل بoون V ــــــــدې و ــــــــرو بان   مرغل

ـــــه ـــــدي ت ـــــدي و رې ـــــ�ې خان ـــــو جن   د غ�ول

ــــه بoــــو کــــې نــــاFي زملــــي، جونــــه   زرغون

  لکـــه نـــاوې چـــې ســـور \يـــک پـــه تنـــدي وکـــا

ــــــو رسه پســــــولونه ــــــل غ�ول   ۷۳هســــــې وOا�

  

د «د شيخ اسعد سوري او Vکارندوی قصـيدې د زملـي هېـواد مـل پـه وينـا 
پWتو ادب په تاج کې دوه داسې Vکيل غمي دي چې Vکال او Jال به يـې تـر 

  ۷۴».پې.يو پې.يو پورې تته نيش

د سلطان شهاب الدين غوري په لWکرو کې هند ته د پWتنو د ستانې قبيلـې 
یو تن چې د Vکارندوی هم مهاله و او ملکيار غرش� نومېـده هـم ملaـری و 

ملکيار د پWتنو . چې سلي»ن ماکو په خپله تذکره کې ورFخه يادونه ک.ې ده

 
 
 

   

 ٦٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

سلي»ن  جنaياليو د جنaي روحې د لوړولو په موخه ح»يس اشعار ويل چې د
  :کې يې �ونه خوندي او د شعر �ونه يې دا ده» تذکراة االوليا«ماکو 

  اوس مو يرغل دی  WF¦ مو مل دی

  ئغازيانو Oور هېواد د بل دی

  WF۷۵¦ مو مل دی 

  

بل د غوريانو د دورې بل شاعر �� کاک. و چې د عالوالدين سام پـه زمانـه 
  :نه کې خوندي دهسندره په پ�ه خزا کې ژوند کاوه او د ده يوه

ــــوه ــــره س ــــر خپ ــــا د مل   Oهــــيq ر�

ـــاره ســـوه ـــور د ويـــر ن ـــا پـــه ک   زم

ــــوه ــــاره س ــــوره تي ــــون ورځ ت   د بيلت

  ۷۶ږغ شــو ناFاپــه چــې بيلتــون راغــی

  
  

قطب الدين بختيار کاکي هم د پWتنو د مبلغينو نه و چې الندې سـندره يـې 
  .دهدا سندره د سلې»ن ماکو تذکراة االوليا کې خوندي : د يادونې وړ ده

  وير مې زړه سوری سـوری کـ.

  راتـــــــه وOـــــــوره ملـــــــوکې

  پـــه بيلتـــون کـــې دې وباســـم

ـــوکې ـــه زړOـــي ک ـــه خوږمن   ل

  راتـــــــه وOـــــــوره ملـــــــوکې

ـــــوکې ـــــوره مل Oـــــه و   ۷۷رات

  

د �� کاک. او د قطب الدين بختيار په دغو سـندرو کـې پWـتني سـپېYلې 
  .مينه بيان شوې ده

د غوريـانو د ادب غــوره ارزVـتونه د وطــن د ســاتنې او پـر دVــمنانو د بريــو 



 
 
 

 

  ٦٧/ یوه لن�ه رسوې

پـه ، وياړونه، د خپل وطن، قوم او کورن+ رسه مينه او اسـالمي ارزVـتونه دي
ـانaو د  J تنو شاعرانو د روزنې او پالنېWه د غوریانو په دوره کې د پOدې تو

و دربارونو کې د د محمد دوست شينواري په وینا په دغ. شاهانو دربارونه وو
شينواری دا هم وايې چې د بارتولد او . پWتو پرته خلک په نورو ژبو نه پوهېدل

  .بهيقي په وینا ام� مسعود د غوریانو رسه د ژباړونکي په ذریعه خربې کولې

  

  ترکي غالمان

ـلطان مغزالـدين د م.ينـې وروسـته د غـور  د مخه مو یادونـه وکـ.ه چـې د س
د هېواد ش»يل واليتونـه، غـور او هـرات خـوارزم شاهنشاهي \و\ې \و\ې شوه 

شاهيانو ونيول، سيستان د سيمه يزو ملکانو السته ورغـی او د غـزC واليـت، 
ـار خـدمتaار  تـاج (کابل او ختي§ې سيمې تر سـينده پـورې د غوريـانو د درب

  .تاج الدين يلدوز د ترکي غالمانو نه و. ونيولې) الدين يلدوز
و او \اکلو دود د عباسيانو د واکمن+ په مهال پيـل د ترکي غالمانو د اخېستل

د ابن خلدون په وينا عبايس مرشانو Jکه پـه ترکـانو ډډه ولaولـه چـې د . شو
يوې خوا د خپلې قبيلې مالت. وررسه نه و او د بلې خوا په دربار کې د ايرانيانو 

برسېره پردې د امپراتورۍ . سيايس Jواک زيات شو او عرب Fن�ې ته شول
تيا، د امپراتورۍ په جوړVت کې د بيلو بيلو توکمونو راغون�ېدل او Jينې پراخ

د پورتنيو الملونو له مخې عبايس واکمن اړ وو چې داسـې . نور الملونه هم وو
پوJي ډله چې پوره باور ورباندې ويش د خپل واک د ساتلو لپاره په واک کې 

سـاتونکو پـه توOـه  ترکو غالمانو دا غوVتنه پـوره کولـه او د خالفـت د. ولري
خو کله چې خالفت مخ په Jوړ شو نو دوی . قدرمن او د عزت خاوندان شول

  .د �Oوډۍ او انارش+ عامالن شول او دغه يش بدنامه ک.ل

دا تجربه د اسالمي ن.ۍ د نويو او تازه جوړېدونکو واکمنيـو مرشـانو تـه يـوه 
Oـ»رل او هغوی ترک غالمان د شخيصـ باډيaـارډانو پـه توOـه و . �ونه شوه

يعقوب بـن ليـث صـفاري نـhدې دوه زره غالمـان . اداري مقامونه يې ورک.ل

 
 
 

   

 ٦٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

لرل، د هغه ورور عمـر ليـث هـم Jـوان غالمـان رانيـول او بيـا يـې بيلـو بيلـو 
مهارتونو او ه�ونو د زده کولو وروسته په خپل لWکر کـې د قومانـدانانو پـه 

  .توOه \اکل چې ده ته جاسويس وک.ي

او غوريانو هم خپل ک. او د خپل Jواک د \ينaولو لپاره يـې دا دود سامانيانو 
دوی . ترک غالمان نامتو پوJیان او اداره چيان شول. ور Fخه O�ه پورته ک.ه

په وفا او اخالص کې بې جوړې وو او سوکه سوکه د ج�االنو پوړۍ تـه پورتـه 
خـو د غالمـ+ د دغـې \ـولنيزې .او Jينې د پاچا شخيصـ خـدمتaاران شـول

د غالم+ \ولنيزه موسېسـه «: په هکله ډاک�ر مبارک عيل وايي چې موسېسې
د غالمـ+ پـه برکـت پاچايـانو اليـق او . د سلطنتي ل.يو لپاره O�وره ثابته شوه

خـو دې . وفادار مريونه لرل چې دوی يې له داخيل او خارجي غلي»نـو سـاتل
کله چې \ـول سـيايس قـدرت د دې طبقـې . موسېسې منفي نقش هم درلود

ـ مقصـدونو لپـاره وکـاراوه او د  Oوتو ته ورغی نو قـدرت يـې د خپلـو شخيص
دوی به تر هغـه وفـادار . سلطنتي کورن+ یا نظام O�ې يې له پامه وغورJولې

ـان د واک پـه Oـدۍ . وو چې پاچـا بـه زورور و خـو کلـه چـې کمـزوري پاچاي
کېناستل، نو غالمانو \ول واک په الس کـې واخېسـت او پاچايـان يـې مجبـور 

   ۷۸». چې د دوی له خوVې رسه سم وچليhيک.ل 

ــې د  ــتل او د ده رسه ي ــه راوس ــد ت ــان هن ــي غالم ــوري ترک ــدين غ ــهاب ال ش
خو کله چې دی م. شو نـو دغـو ترکـي . هندوستان په نيولو کې مرسته وک.ه

ـاد کېWـود الـتمش د FلوېWـتو . غالمانو په هند کې د غالمانو د سلطنت بني
دوی \ــول . خپلــو مخالفــانو نــه وســا�ام�انــو اداره جــوړه کــ.ه چــې دی د 

کله چې بلـØ . خو د ده د م.ينې وروسته رسکشه شول. التمش ته وفادار وو
بلـØ غوVـتل . په تخت کWېناست نو پدې کار يـې سـم رس خـالص شـوی و

چې د دې بال نه Jان وژغوري نو دوی يـې ان د خپـل د تـره زوی پـه شـمول 
دې ترتيب د دغو FلوېWتو ام�انو پ. چې د دغو FلوېWتو ام�انو نه و ووژل

  .په وژلو رسه په هندوستان کې د ترکو غالمانو واک پای ته ورسېد
  

   



 
 
 

 

  ٦٩/ یوه لن�ه رسوې

  

  

  ن;م �پرکیېپ

 

د سلي.ن د غرونو په ملنو او نورو سيمو کې 

  پ�تانه او پ�تو ژبه
  

ـ غـره يـا د سـلې»ن د غـرو پـه  پWتانه د لرغونو زمانو راهيسې تر ننه د کيس
دوی د دغو غرو په ملنو کـې د خپـل بېسـاري شـفاهي . ملنو کې ژوند کوي

فرهنــE د جوړولــو پــه FنــE کــې لــيکيل ادبيــات جــوړې کــ.ې دي چــې د 
. او پ�ه خزانه کې يې Jينې �ونې خونـدي دي» تذکراة اوليا«سلې»ن ماکو 

شيخ بې�نـی . اشعار په در�ې او Fلورمې هجري پې.ۍ پورې اړه لري د دوی
د دې سيمې لوم.ی شاعر دی چې د ده دشعر يوه �ونه د سلې»ن ماکو پـه 

  . يادې شوې تذکرې کې خوندي ده

ـــه ـــه خداي ـــه لوي ـــه خداي   لوي

ــه ــر Jاي ــه ه ــه پ ــه مين ــتا پ   س

  غــــر والړ دی درنــــاوي کــــې

  \ولـــــه ژوي پـــــه زاري کـــــې

  ملنـــــېدلتـــــه دي د غـــــرو 

  زموږ کېـhدۍ دي پکـې پلنـې

ـــه   دا وOـــ.ي ډېـــر کـــې خداي

ــه ــه خداي ــه، لوي ــه خداي   ۷۹لوي

  

 
 
 

   

 ٧٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ر �ـونې د سـلې»ن مـاکو پـه بل شاعر شيخ اس»عيل دی چې د هغـه د شـع
  :د ده د شعر �ونه دا ده. او پ�ه خزانه کې خوندي ديتذکره 

  لتانـــه نـــاره مـــې وســـوه پـــه کـــور بانـــدېېب

  وړانـدېنه پوهېhم چـې بـه Fـه وي پـېb پـه 

ـــرتOو ـــه رسو س ـــhم پ ـــه بيلې ـــو ن ـــه خپلوان   ل

ــدې ــو دې ژړان ــه وين ــې پ ــرتOې م   ۸۰دواړه س

  

د دې سيمې بل وينـاوال خرشـبون دی چـې �ونـه يـې پ�ـې خزانـې خونـدي 
  :ک.ې ده

  کــه يــون دی يــون دی

  مــخ کــې بيلتـــون دی

  Jي له کيس غره Fخه

  خرVـــــــــــــــبون دی

ــــــاره ــــــدای د پ   د خ

  خرVــــــــبون يــــــــاره

  زړه مــــــې رپيــــــhي

hييــــار مـــــې بېليـــــ  

ــــې اور دی ــــون ي   بيلت

ــوJيhي ــه س ــان پ J۸۱  
  

  

د در�ې هجري پې.ۍ په جريان کې د بست د رسوان د سـيمې یـو پWـتون 
چې ابو محمد هاشم ابن الزيد الرسواC نومېده چـې لـوم.ن+ زده کـ.ې يـې 
ـاي تـه ورسـولې، خپلـې  پخپله سيمه کې او نورې زده ک.ې يې په عراق کې پ

عرt شـعر پـه پWـتو نظـم ژبـاړلی چـې پـه ژبې ته د خپل استاد ابن خالد يو 
کې راغلی دی او محمد هوتک په پ�ه خزانه کـې خونـدي » لرغوC پWتانه«



 
 
 

 

  ٧١/ یوه لن�ه رسوې

د زملي هېواد مل په وينا پWـتو ژبـې تـه د نـورو ژبـو نـه د ژبـاړې . ک.ی دی
  .تاريخ د دې شعر د ژباړې نه پيل کيhي

نـوميhي  »د سـالو وږمـه«په پ�ه خزانه کې د ده د يوه ليکيل کتاب نه چـې 
ـان کـ.ی  يادونه شوې ده چې د عرt ژبې د اشعارو فصاحت او بالغت يې بي

کـه دا کتـاب تـر السـه يش نـو . دا کتاب ال تر اوسه الس ته نه دی راغلی. و
بيا به دا کتاب د پWتو نÙ لوم.ی �ونه وبلل يش خـو دا کتـاب ال تـر اوسـه 

ـاکو د تـذکراة  نه دی موندل شوی نو اوس د نÙ لـوم.ۍ �ونـه د سـلي»ن م
  .اوليا کتاب دی چې د اوومې هجري پې.ۍ په پيل کې ليکل شوی دی

هجـري پـه  ۶۰۰سـلي»ن مـاکو د بـارک خـان سـابزي مـاکو زوی دی چـې د .
ده د پWتنو اولياوو احـوال . شاوخوا کې د کندهار په ارغستان کې ژوند کاوه

يا کې خونـدي او ويناوې راغون�ې ک.ې دي او بيا يې پخپل کتاب تذکراة اول
د دې کتـاب Fـو پـا�ې خـدای بخWـيل اسـتاد پوهانـد عبـدالحی . ک.ې دي

په دغو پا�و کې لکه چـې د مخـه . حبيبي د هلمند په چاپېر کې موندلې دي
مې يادونه ک.ې ده د شيخ بې�ني، شيخ اسـ»عيل، ملکيـار غرشـ� او قطـب 

  .الدين بختيار کاکي ډېر پخواC شعرونه خوندي شوي دي

پې.ۍ په در�ه لسيزه کې يو بل پWتون شخصيت شيخ متي خلييل د اوومې 
ـار،  و چې د ده احوال په محزن افغاC، مـراة االفاغنـه، تـذکراة االبـرار واللرش

پـه نامـه کتـاب » د خدای مينه«ده . پ�ه خزانه او نور اثارو کې خوندي دي
. ت ودرلود چې د مغولو تر تاړاکونو پورې موجـود و او د ده پـه قـرب بـه پـرو 

دغه کتاب د شيخ متي د عرفـاC افکـارو د بيـان هينـداره وه چـې د مغـويل 
. ت.اکونو وروسته تری تم شو او Fو مناجات يې پ�ې خزانې خوندي ک.ي دي

  :د ده د شعر �ونه دا ده

  پــه لويــو غــرو هــم پــه دVــتو کــې

ــې ــپو ک ــو ش ــه نيم ــهار پ ــوی س ــه ل   پ

  

 
 
 

   

 ٧٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ـــپېلکو کـــې ـــاړه ږغ او پـــه ش ـــه غ   پ

  شــــپېلو کــــېیــــا د ويرژلــــو پــــه 

  \ــول ســتا د يـــاد، نــارې ســـورې دي

ــــدارې دي ــــې نن ــــتا د مين   ۸۲!دا س

  

 Cــر عبــدالحکيم طبيبــي د عرفــا�ــيل ډاکWد هېوادمــل پــه وينــا خــدای بخ
افکارو لوم.ۍ Jالوې د شيخ بې�ني په مناجات کې ويني، Jينې يـې د شـيخ 
�� کاک. د مينې په بدله او استاد رVـت� يـې د قطـب الـدين د مينـې پـه 

دره کې وينې، خو زملی هېوادمل وايي چې د شيخ متـي پـه مناجـاتو کـې سن
  ۸۳.عرفانې اند په سيست»تيک ډول په خورا ه�مندي بيان شوی دی

د اوومې پې.ۍ په دوهمې لسيزې کې د چنaېز وحشيانه او Jپونکي يرغلونه 
په افغانستان پيل شوي او د دې پې.ۍ په اوږدو کې زمـوږ د هېـواد پـه بيلـو 

دوی په ډېره بـې رحمـ+ د بېوزلـه ولـس رسونـه . سيمو واکمن شوي وو بيلو
پـه . رېبل او د �دن او کلتور �ونې يې په بشپ.ې بې رحم+ لـه من§ـه وړې

دغه مهال د دې سـيمې خلـک پـه بـې سـاري توOـه د يرغلaـرو پـه وړانـدې 
ـاتلو پـه الر کـې رسVـندنې تـه . جنaېدل دوی خپل زړور خلـک د وطـن د س

  :ا هوتک سندره يې Vه بېلaه دهد باب. رابلل

ــــن اور دی ــــه ن   پــــه ســــور غــــر رات

  وO.يـــــه جـــــوړ راتـــــه پېغـــــور دی

ــول راغــی ــور بانــدې مغ ــر کــيل ک   پ

  ۸۴هـم پــه غــزC هـم پــه کابــل راغــی

  

بل س.ی د هوتک بابا زوی شيخ ملکيار هوتک دی چـې د مغولـو پـه وړانـدې 
Vـکلې يې جa.ې ک.ې او دی د پWتو ژبې شاعر و چـې پ�ـې خزانـې يـې يـوه 

  .سندره خوندي ک.ې ده



 
 
 

 

  ٧٣/ یوه لن�ه رسوې

  ترنک بهيhي

  ترنک بهيhي

  غاړې تر غاړې

  زما زړOی خو

  ۸۵خپل اللی غواړي

  

د ا�ې هجري پې.ۍ د دوهمې ني»يي پر مهال د زمينداور په سيمه کې يـو 
پWتون شاعر اکرب اوسېده چې د شعر ديوان يې درلود چې پوهاند عبدالحی 

د ده د . د په سيمه کې موندلې ديحبيبي د ده د ديوان يو Fو پا�ې د هلمن
  :شعر �ونه دا ده

ـــم J ـــره ـــE ل ـــ.و رشن aـــوقو د بن ـــه معش ـــه مين ـــې پ   زه چ

ـــــم J ـــــره ـــــE ل ـــــورو جن ـــــه د ت ـــــران د بيلتان   زه د هج

ـــرم ـــه ل ـــار ن ـــاپې.ې زه ال ع F ـــ.ې ـــه راک ـــه خول ـــون پ   بيلت

ــم J ــره ــE ل ــور لون ــروت زه ت ــينه پ ــه س ــوق پ   ۸۶وام د معش

  

.ۍ پـه دوران کـې يـو بـل پWـتون د ا�ې پې.ۍ په پای او د نهمې هجري پېـ
شاعر زرغون خان نورزی دی چې د کندهار په سيمه کې اوسېده او د شـعر 
ديوان يې درلود او يوه ساقي نامه يې پ�ې خزانې خوندي ک.ې ده چې �ونـه 

  :يې دا ده

  ســـاقي پاFـــه پيالـــه راکـــ.ه

ـــ.ه ـــار مـــې پخـــال ک   مـــرور ي

ـــ.ه ـــو ک ـــه ملب ـــويې پ ـــه ت   اوب

  اور مــې مــ. پــه دې اوبــه کــ.ه

ـلی ســو غنچــه Oــل کــا   پرسـ

  زلفــــې تــــاوې د ســــنبل کــــا

 
 
 

   

 ٧٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  بلــــبالن شــــور و فغــــان کــــا

  ۸۷ک.يـــدن پـــه Oلســـتان کـــا

  

زرغونه کاک.ه د پWتو ژبې شاعره ده چې په نهمه پې.ۍکې يې شاعري ک.ې 
نوموړې په پWـتو ژبـه بوسـتان ژبـاړلی . او د کندهار په پنجوايي کې اوسېده

تـه د اثـارو د ژبـاړې تـاريخ د  او د هېواد مل په وينـا د پاړسـو نـه پWـتو ژبـې
نوموړې يوه Vه خطاطـه هـم . زرغونې کاک. د بوستان د ژباړې نه پيل کيhي

  :د کاک.ې د بوستان د ژباړې �ونه. وه

  دلې مې قصه دهـــــــــــــاورې

  ۸۸چې د شاتو هم خواږه ده

  

بله شاعره د بابر د زمانې رابعه شاعره ده چې پـه کنـدهار کـې اوسـېده او د 
  :ديوان يې درلود او يوه رباعي يې پ�ې خزانې خوندي ک.ې ده شعر

  کې وته را ستون کاــــــــــادم يې زم

  ۸۹په اور د غم يې سوی ل.مون کا

  

نېکبختـې پـه . بله پWتانه شاعره نېکبختـه ده چـې د اشـنغر اوسـېدونکې وه
په نـوم کتـاب ليکلـی و چـې درې » ارشادالفقرا«لسمه هجري پې.ۍ کې د 

  :په پ�ه خزانه کې خوندي دي \و\ې يې

ـــــه ـــــاد شـــــې اې مومن V ـــــه زړه   پ

  پـــــه ظـــــاهر پـــــه بـــــاطن ســـــپينه

ــــ.ه ــــالص ک ــــه اخ ــــد پ ــــاهر زه   ظ

ــــه ــــه يقين ــــه ل ــــE ش ــــه زړه \ين   پ

  شـــکر صـــرب پـــه هـــر حـــال کــــ.ه

ــــه ــــه شــــه خودبين   ۹۰خود�ــــای م
  



 
 
 

 

  ٧٥/ یوه لن�ه رسوې

نـوميhي دوسـت » غرغWت نامـه«بل س.ی چې کيسې يې په نظم ليکلې او 
يوه کيسه پ�ې خزانې خونـدي کـ.ې ده محمد کاک. دی او د ده د کتاب نه 

  :چې �ونه يې دا ده

  ه نېکانو روايت دیـــــــل

  ۹۱هسې توOه حکايت دی

  

موږ وينو چې پWتنو کله چې د خپل قبيلوي نظام الندې د سلي»ن د غرونـو 
ـاتنې پـه الر  او بيدياوو کې سوله يز ژوند کاوه يا يې د يرغلaرو نـه د وطـن س

کلور په FنE کې هم يو شمېر اثار ايجاد کـ.ي دي کې ساتنه کوله د خپل فل
  .چې د پWتو ژبې په وده کې خپل Jای لري

   

 
 
 

   

 ٧٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  

  

  شپ#م �پرکی

  

  لودي پ�تانه او پ�تو ژبه
  

پWتانه پـه دوهمـه هجـري پېـ.ۍ کـې د کيسـ غـره لـه ملنـې نـه د اباسـ� 
ــه ورو ورو ننوتــل همــدغو پWــتنو د خپــل جنaــي وړتيــا او . لوېــديq لــوري ت

زړورتوب له کبله د واکمنو هندي راجاOانو رسه د تفاهم له مخې د Fلورمې 
هجري پې.ۍ په دوران کې د هندوستان پـه يـوه Fنـ�ه کـې لـوم.ی پWـتني 

شيخ حميد لودي په مرشۍ جوړ ک. چـې د ملتـان نـه نيـولې تـر حکومت د 
واکمنه کورن+ د ملتان لوديـان لغ»نه پورې سيمې يې تر واک الندې وې دا 

  .وو

کله چې د سبکتJ �aواک په زياتېدو شو نو د ملتان او سېند د نيولو خيـال 
. وپدې مهال شيخ حميد لودي د ملتان نه تر لغ»نه واکمن . وررسه پيدا شو

ـلطان محمـود  شيخ حميد د سبکت�a رسه د سولې ت.ون وک. خو وروسته س
غزنوي پدې پلمه چـې Oـواکې د ملتـان لـودي واکمـن د قرمطيـانو نظريـات 

دغه وخت د شـيخ حميـد وراره داود د ملتـان . تبليغوي په ملتان يرغل وک.
ي داود د سلطان محمود د لWکرو په وړاندې ماته وک.ه او داود بنـد. باچا و

  .او Fه وخت وروسته يې په بنديتون کې ساه ورک.ه

د ملتان د لودي کـورن+ د دوو غـ.و شـيخ رضـی لـودي او نرصـ لـودي چـې 
لوم.ی د شيخ حميد وراره او دوهم يې زوی و د شعر �ـونې پـه پ�ـه خزانـه 

دا مناقشـه . کې خوندي دي چې د دوی تر منq د شعري مناقشې بoـه لـري
سلطان محمود غزنـوي پـه هنـد کـې د پWـتنو  د هغې پلمې په هکله ده چې



 
 
 

 

  ٧٧/ یوه لن�ه رسوې

واکمني زغملی نـه شـوه نـو يـې دا تـور لaـاوه چـې Oـواکې لـودي واکمـن د 
خــو دا يــوه بهانــه وه او د شــيخ رضــی او نرصــ شــعري . قرمطيــانو پلــوي دي

  : مناقشه دا تور په کلکه ردوي

  :دشيخ رضی شعري پاړکی چې پ�ې خزانې خوندي ک.ی دا دی

ـــور د  ـــاد پـــه ل   ترپلـــلد الح

ــــوږ وکــــوراوه   Oــــروه دې زم

ــــوږ رو�ــــيل پــــه زيارنــــه   م

  تــــــا پــــــه تــــــورو تــــــوراوه

  لرغـــــون ولـــــې Oروهېـــــدلې

  چــــــــې دې OوVــــــــي اړاوه

ـــرو دې اوس اړه کـــ. O هغـــه  

ــــــاوه ــــــرو دې ر� ــــــې پل   چ

  لودي ستا پـه نامـه سـپک سـو

ـــو مـــو درنـــاوه F کـــه هـــر  

ـه ــه! نرصـ ــه کهال ــې ل ــو ي ــه م   ن

  لــــودي نــــه يــــې پــــه کــــاوه

  زمــوږ رغــا ده ســتا لــه Oروهــه

  J۹۲لـــوي پـــه رغـــاوهدورې 
  

  :د نرص لودي Jواب

ــوم ــورن س ــوم ت ــه ن ــاد پ   د الح

ــم ــه ي ــد ن ــو ملح ــون خ   زه لرغ

  زمــا دVــنه هســې تــو راکــ.

ــنه يــم Vــم د د   کــه ملحــد ي

ــــه ترپلمــــه ــــه اســــالمه ن   ل

  تورانـــو Fخـــه پـــه ترپلـــه يـــم

 
 
 

   

 ٧٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  Oــره مـــې هغــه لرغـــونی دی

  اوس هم کـروړ پـه لرغونـه يـم

ــم ــه Jل ــک ب ــر هس ــالم پ   د اس

  و تورانـــــو تـــــه تيـــــاره يـــــم

ــــنتي يــــم د   لــــودي زوی س

  ۹۳د حميـد لـه لـوړ کهالـه يـم

  

د ملتان د لوديـانو د راغورJېـدو Fلـور پېـ.ۍ وروسـته پـه هنـد کـې لـودي 
پWتانه د نهمې پې.ۍ په دوهمه ني»يي کې بيا دومره Jواکمن شـول چـې د 

هجـري کـال کـې پـه هنـد کـې حکومـت  ۸۵۰بهلول لودي په مرشۍ يې پـه 
ډييل د سـلطنت پـر تخـت کWېناسـت او سلطان بهلول لودي د . تشکيل ک.

يوه پراخه امپراتوري يې چې د پنجاب نه د بهار ايالـت تـر پـولې غزېـدلې وه 
بهلول د خپلو م�و د \ینaولو په موخه خپل استازي روه تـه ولېـhل . جوړه ک.ه

او د يوه شاهي فرمان په ترځ کې يې د دې سيمې پWتنو قبيلو ته هنـد تـه د 
مــا تـه خــدای پـاک د هندوســتان حکومــت «: ليکــيدی . راتلـو بلنــه ورکـ.ه

ولې په هندوستان هغه س.ی حکومت کولی يش چې هغه د قام . راک.ی دی
. پدې بنا \ولو پWتنو ته پـه کـار دي چـې هنـد تـه رايش. او قبيلې خاوند وي

فوJي مالزمت اختيار ک.ي او يو طرف تـه جـا�O حاصـل کـ.ي او د ارام او 
طرف ته د خپل قامي حکومت د حفاظت په ل.  هوسايي ژوند تېر ک.ي او بل

د دې فرمـان  ۹۴» .کې د مظبوطو دVمنانو دپاره يو مظبوط دېـوال اوOـرزي
پر بنس4 لودي، لوها�ي، نيازي، مروت، بې�ني، رسبoي او کرال�ي قبيلې هنـد 

پدې ترتيب ډېر پWتانه هند تـه شـيوه شـول او هلتـه بهلـول . ته روانې شوې
ل شوي ايالتونه د دوی تر منq ووېشل او هـر يـو مرشـ لودي د ده له خوا نيو 

  .ته يې د ام� نوم ورک.

سکندر لودي . د بهلول لودي د م.ينې وروسته سکندر لودي واک ته ورسېد



 
 
 

 

  ٧٩/ یوه لن�ه رسوې

د ده د سـلطنت پـه . يو غWتلی او مقتدر شخصيت او د ډېر تدب� WF¦ و
  مهال په هند کې Vېرازي او پرې»C وه 

. روسته ابراهيم لودي د واک پـه Oـدی کېناسـتد سکندر لودي د م.ينې و 
هغه لوم.ی د خلکو او خپلو ام�انو رسه Vه رويه وک.ه خو کله يې چې پWـې 

د ابـراهيم لـودي دا نـاوړه . \ينaې شوې نو پخپلو ام�انو پسې يې راواخېسته
رويه د دې المل شوه چې د پاچا او پWتنو ام�انو تر منq بې بـاوري زياتـه او 

د دغې بې باوری پايله دا شوه چې د پاچـا پـه ژونـد . منq ته رايش بې اتفاقي
کې د بهار ایالت دريا خان لوها�ي زوی چې د بهار حاکم و پـاFون وکـ. او د 

د ابـراهيم لـودي او پWـتنو ام�انـو مخالفـت تـر دې پـولې . ډييل نه بيل شو
 ورســېد چــې Jينــو ام�انــو د پاچــا د من§ــه وړلــو لپــاره ان غــدارۍ تــه الس

د بېلaې په توOه دولت خان لـودي چـې د ابـراهيم لـودي پـه وخـت . واچاوه
کې د پنجـاب د واليـت وايل او يـو نوميـالی سپاسـاالر و او ابـراهيم لـودي د 

دولت خان . هغه د من§ه وړلو پسې م�ې رانغWتې وې غدارۍ ته الس واچوه
ه لــودي د ابــراهيم لــودي د تــره عالءالــدين عــاº خــان رسه چــې دا مهــال پــ

Oجرات کې د ابراهيم لـودي د السـه پنـاه اخېسـتې وه اړيکـه \ينaـه کـ.ه او 
دولت خان لودي د ابراهيم لودي تره کابل ته واسـتولو . پنجاب ته يې راوباله

تر Fو بابر مغول د ابراهيم لـودي پرضـد وهYـوي چـې پـه هندوسـتان بريـد 
  .وک.ي

. .ه کې ماتې ورکـ.هکال کې ابراهيم لودي ته د پاC پت په جa ۱۵۲۶بابر په 
پـدې توOـه . په دغه جa.ه کې ابراهيم لودي د يوه پWتون په الس ووژل شـو

خـو د بـابر د م.ينـې وروسـته . بابر د هند د مغويل واکمن+ بنس4 کېWـود
پWتنو د خپل هوVيار او مدبر مرش فريـد خـان تـر الرVـوونې النـدې د بـابر 

نوم ياد شـو او د نومـوړي زوی ه»يون ته ماتې ورک.ه او د ش�شاه سوري په 
  .   په مرشۍ په هند کې د پWتون واکمني بيا راژوندی شوه

لودي واکمنو خپلې مورن+ ژبې پWتو رسه مينه درلـوده او د دوی پـه دربـار 

 
 
 

   

 ٨٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

د بهلول په پاچاهي کې يو شمېر پWتانه د دربار او . کې يې خپل Jای درلود
ـا. درباري دودونو رسه بلد شول نو او شـاعرانو د پـالنې پـه دربـار کـې د عامل

په دغه دوره کې خليل نيازي چې د دربار . دود هم په دوی اغېز شيندلی و
شاعر و الندې رباعي د پاچا په وړاندې ويلې چې په پ�ه خزانـه کـې خونـدي 

  .ده

ــــې ژاړي لــــه پاســــه   خــــ.ې اورې§

  کويلــــه ږغ کــــا بیلتــــون لــــه الســــه

ــتا ــه خــول س ــوهر پ O Cــو ــه ل ــه هغ   پ

ــتا زمــو ــا س   ۹۵ږ مواســهدا مرحبــا ک

  

د نيازي د شعر په Jواب کې سلطان بهلـول لـودي چـې پخپلـه شـاعر هـم و 
  :سمدالسه داسې Jواب ورکوي

  ملک به زرغون کـ.م پـه ورکـ.ه راسـه

ــــه ــــه پاس ــــې د داد ل ــــوره اورې§ O  

  خــول مــې د عــدل پــه درو روڼ دی

  ۹۶جهان به زيـب مـومي زمـا لـه السـه

  

ــاتو  ــې دربــاري ادبي . لــوم.نی �ــونې بــويلزملــی هېــواد مــل دا د پWــتو ژب
همدرنaه د عيسی مشوا�ي او شيخ عيل رسوري لـودي غزلـې هـم د يـادونې 

  .وړ دي

مـوږ تـه د شـيخ . د شيخ بوستان ب.ېµ صويف شاعر بدله هم د يادونې وړ ده
عيسی په دريو ژبو رساله او د شـيخ بوسـتان بـ.ېµ بسـتان االوليـا کتـاب تـر 

و تنو پWتو شاعرانو نهه بيل بيـل پدې دوره کې د نه. اوسه السته ندي راغيل
  .شعرونه السته راغيل خو کتابونه يې ال تر اوسه ندي موندل شوي

بابر مغويل پاچا د پWتنو په مستقيمه مرسته د پـاC  يد لودي پWتنو واکمن



 
 
 

 

  ٨١/ یوه لن�ه رسوې

  .پت په جa.ه کې نسکوره ک.ه

د بابر د واکمن+ وروسته يې زوی ه»يون د هند واکمـن شـو  خـو د سـوري 
ی شخصيت فريد خان له السه يې ماته وکـ.ه او فـارس تـه وتWـتېد پWتنو وتل

او په هند کې د فريد خان په مرشۍ پWتانه بيا واکمن شول او فريـد خـان د 
ش�شاه سوري د پراخ نظر خاونـد و او پWـتنو . ش�شاه سوري لقب غوره ک.

\ول پWتون يـو قـوم دی زمـا «: ته يې د يوه قوم په سرتOه کتل او ده به ويل
د لوديانو وروسته د ش�شاه سـوري  ۹۷.»په دربار کې د قبيلو ذکر مه کوئ

  په دربار کې هم پWتو ويل کېده 

چون جدم شيخ بايزيـد در مجلـس شـ�خان درامـد «تاريخ داودي وايي چې 
چون نظر ش�خان بر شيخ بايزيد افتـاد، برخاسـت و چنـد قـدم پيشـرت امـد 

شـيخه تـر : (زبـان افغـاC فرمـودش�خان با . جدم خواست که دست بدهد
  ۹۸»)غاړې به وJو

همدا راز په دې تاريخ کې راغيل دي چې ش�خان د افغانانو غو�تل چې 

  .په روانه ژبه +واب ووايي    او ويل به يې چې افغا' ژبه پر ما #رانه ده

په هند کې د پWتو پالونکو پاچاهانو نه یو سلطان ف�وز شاه دی چـې د ده د 
جز وسيله ای پشتو و پشتو «په هکله خورشيد جهان داسې وايي  پWتو پالنې

Oويئ در دربار فـ�وز شـاهي احـدی را پـيش قـدمی مقـدور نبـود و طایفـه 
د دې رسه رسه  ۹۹» ... افاغنه را ف�وز شاه از �ام رشفا عزيز تـر ميداشـت

  .زیاتو پWتنو په هند کې خپله مورن+ ژبه د السه ورک.ه

  
   

 
 
 

   

 ٨٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  

  

  

  اووم �پرکی

  

  رو�انيان او پ�تو ژبه
  

ــه  پــه هنــد کــې د لــودي او ســوري دولتــو د نســکورېدو وروســته افغانــانو پ
پWتونخوا کې د هند د مغويل واکمنو، چې د هېواد ختي§ه برخه يـې النـدې 
ک.ې وه، پر وړاندې خپل ميل ازادي بخWوونکی غورJنE د روVـان پـ� پـه 

  .وم ياديhيمرشۍ پيل ک. چې په تاريخ کې د روVاC نهضت په ن

شـيخ . بايزيد چې وروسته په روVان پ� وپېژندل شو د شـيخ عبـدهللا زوی و
. عبدهللا د سووييل وزيريسـتان د کـاO Cـرم اوسـېدونکی او اورمـ. افغـان و

بايزيد روVان په يوه علمي کورن+ کـې د پنجـاب پـه جالنـدر کـې زيhېـدلی 
ني د مغـويل بـابر پـه نوموړی ال د اوو کالو ماشوم و چې د لوديانو واکم. دی

دغـه مهـال د شـيخ عبـدهللا کـورن+ خپـل پلـرC \ـا\وt . الس نسکوره شـوه
  .کانيaرم ته راستانه شوه

بايزيد لوم.ن+ زده ک.ې چې هغه مهال دود وې د خپل پالر او مال پاينده نه 
تر رسه ک.ې او بيا يې Fو کاله رياضـت وOالـه تـر Fـو د پـ�ۍ او د خلکـو د 

د ده د پ�ۍ، Vه س.يتوب او خلکـو تـه . درجې ته ورسېدروحاC الرVوونې 
  .د الرVوونې اوازې تر ملکونو خورې شوې

روVان پ� توران او هندوستان ته سفرونه وک.ل او راز راز دينونه يې مطالعـه 
په هند کې د ش�شاه سوري رسه اشنا او پـه . ک.ل او سوداOري يې هم کوله

  .ن او جالل ليدلی وهند کې یې د ش�شاه سوري د مهال شا



 
 
 

 

  ٨٣/ یوه لن�ه رسوې

روVان پ� چې په کندهار کې په کنـدهاريانو د مغولـو د انسـانيت نـه وتـيل 
زور زيا� راپارولی و، د هند دمغويل واکمنو په ضـد د مبـارزې بـ�غ پورتـه 
کـ. لکـه چـې وروســته مـ�وېس خـان هـوتکي هــم پـه کنـدهاريانو بانــدې د 

ـاO Cـرم کـې د روVان پـ� د وزيريسـ. Oور�O ظلمونو راپارولی و تان پـه ک
عرفان او تصوف له الرې يو فکري نهضت پيل ک. او خپل مريـدان يـې را\ـول 

ده د مغولو د ظلـم پـه وړانـدې خلکـو تـه دا تبليـغ کـاوه چـې مـذهب . ک.ل
افغانــانو تــه دا اجــازه ورکــوي چــې د دغــو ظاملــانو د ظلــم نــه Jــان ازاد او 

ظلمونـو پـه وړانـدې د  وژغوري لکه چې وروسته م�وېس نيکه د Oـور�O د
مکې معظمې د ديني عاملانو نه فتوه واخېسـته چـې دغـې فتـوې د پرديـو د 

روVـان پـ� . ظلم په وړاندې د ازادۍ په الره کې د افغانانو مبارزه روا وoOله
اغېز تـه دوام ورکـاوه  يد خپلو پلويانو په زياتېدو رسه د يوې خوا خپل مذهب

  .او د بلې خوا يې سيايس اغېز غWتلی کېده

جان لي�ن وايي چې د روVان پ� د پلويانو په زياتېدو رسه د مـذهبي اړخ تـر 
روVـاC نهضـت چـې «دی زياتوي چې . FنE سيايس اړخ هم غWتلی کېده

د خپل بنس4 ايWـودونکي د سـرت نبـوغ او اسـتعدد نـه برخـورداره پـه دوو 
تنو يـاC مـيل او دینـي اصـولو والړ و نـhدې يـوه پېـ.ۍ د مغلـو د اسايس سـ

امپراتوری تر \ولو نه Vېرازه او اباده دوره کـې د نفـوذ نيلـی وزغـالوه او رسه 
لدې چې د اکرب مغل د واکمن+ د پيل نه د شاه جهان تر وخته پـورې يـې د 
Eعقيدې خپلې ودې او پرمختـ CاVونه وک.ل روWVپلو لپاره هر ډول کوJ 

  ۱۰۰».ته دوام ورک.

ده نـه . روVان پ� د پWـتنو د خپلـواک دولـت د جوړېـدو اړتيـا تـه پـام شـو
يوازې دا اړتيا په Oوته ک.ه بلکې د هغه د پيل کولـو لپـاره يـې عمـيل Oامونـه 

ده او د ده کورن+ پدې الره کې دومره سرتې رسVندنې ورکـ.ې . واخېستل
سـمه پېـ.ۍ کـې د ميـا روVـان پـه شپاړ « چې د پوهاند ډاک�ر کاک. په وينـا 

کورن+ ياC ده پخپله، زامنو او ملسـيانو يـې د خپلـواک+ پـه الر کـې دومـره 

 
 
 

   

 ٨٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

رسVندنې ک.ې چې شايد په ن.ۍ کـې د خپلـواک+ پـه الر کـې بلـې کـورن+ 
  ۱۰۱».دومره رسVندنه نه وي ک.ې

روVان پ� د دې سرتې موخې د تر رسه کولو لپاره د افغانانو په منq کـې يـو 
ې نه لوړ سازمان جوړ ک. او عرش يې د خراج په نامـه چد قبيلو د ک ساده خو

پخپلــو پلويــانو وضــع کــ.و او د جaــ.ې د غنيمتونــو پن§مــه برخــه يــې هــم 
پدې توOه يې يو بيت املال مـنq تـه راووړ چـې د هغـه پـه مرسـته . اخېسته

  .خپل پوJي \ولaي �ويل ک.ي او هم د بې وزلو او غازيانو رسه مرسته وک.ي

زيد روVان همدارنaه د Fو زرو سوارو او پليو اردو جـوړ کـ. او اعـالن يـې باي
هند به فتح ک.م هر Fوک چې اس لری راJې دې د اکرب پاچـاهي «وک. چې 
   ۱۰۲».زموږ ده

روVان پ� د خپلو فکرونو د خپروي په موخه د خپل \ا\وt نه تـ�اه تـه والړ 
بيـا . ده د الرې ملـه شـول او هلته ډېر اپريدي، اورکزي، بنaش او ت�اهـي د
روVان پـ� پـه جـالل ابـاد . پېWور ته والړ او هلته يې ډېر خلک مريدان شول

. باندې د جa.ې پر مهال چې پوJي ډلې يې ماته وک.ه جل وواهه او مـ. شـو
خو د روVان پ� د م.ينې وروسته د ده په الس د ايWودل شـوي مـيل ازادي 

  .زامنو او ملسيو روVانه وساتلهبخWوونکي غورJنE بله شوې ډېوه د ده 

د ده زامنو چې هر يوه یې Jـان پاچـا اعـالن «د روVان پ� د م.ينې وروسته 
جالل الدين روVان، وروسته له دې چـې . ک.ی و د پاFون ب�غ رپانده وساته

\ول مرش ورو�ه يې په مبارزه کې له السه ورک.ي وو، په Fـوارلس کلنـ+ کـې 
ـانو جال. د پالر په Jای کWېناست ل الدين روVان د ن.ۍ د ډېرو فعـالو مرش

پ�وان يې له کابـل نـه تـر پېWـور پـورې فعـال وو، يـواJې . په ډله کې راJي
روVانيانو پـه مختلفـو وختونـو . Jله د مغولو پر ضد والړل شول ۲۳يوسفزي 

خـو پـه .کې پېWور محارصه ک. او له کابل او غزF Cخه يې حاک»ن وشـ.ل،
   ۱۰۳».پای کې \ول ناکام شول

د روVان پ� او د هغه روVاC غورJنE پر ضد د مغلـو پاچاهـانو د غWـتيل 
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منظم پوځ جaـ.ه یيـز عمليـات، د اخونـد دروېـزه او سـيد عـيل ترميـزي پـه 
مرشۍ د پ�انو او عاملانو پراخ تبليغ او هم هغه کسان چې خپـل مالونـه يـې 

غولــو رسه د الســه ورکــ.ي او د روVــاC غورJنــE د نــه مالتــ. لــه املــه د م
همکاري کولـه مبـارزه کولـه چـې پـه پـای کـې د روVـاC غورJنـE د مـاتې 

  .الملونه شول

روVان پ� خپل اثار لکه رصاط التوحيد، مقصـود املـومن�، فخـر الطـالب�، 
حالنامه، خ�البيان، تذکرة، فرحت املجتبی او نور په پWـتو، پاړسـو، هنـدي 

د . پWتو ژبې ته هـم خدمتونـه وکـ.لده او د ده مريدانو . او نورو ژبو وليکل
هندوستان نه مودود ترین او ارزاC خيشکي راغلل او د روVان پـ� مريـدان 

مراتــه «او ارزاC خيشــکي » مقصــودالطالب�«خليفــه مــودود تــرين . شــول
مـوږ تـه نـه . ارزاC په پWتو ژبه د شعر ديوان هم لـري. وليکل» املحقيق�

ې د هغـه کليـات هـم را رسـېديل دي چـې يوازې د ارزاC د شعر ديوان بلکـ
د . خطي نسخې يې په کابل، پېWور، برېتانيا او هندوسـتان کـې خونـدي دي

هېوادمل په وينا د هند د پWتنو په پWتو شاعري کې قصـيده د لـوم.ي Jـل 
ـان FرOنـدوي J ـهOپه شاعري کې د يوه شعري ژانر په تو Cدا . لپاره د ارزا

برسـېره پـردې پـه هنـد . امه يې ويلې دهرنaه دی لوم.ی س.ی دی چې الفن
پWتو وایئ، پWـتو «. کې دی لوم.ی س.ی دی چې د پWتو نÙ يې ليکلی دی

  .د تحريک لوم.نی محرک ارزاC خيشکي دی ۱۰۴» لولئ، پWتو لیکئ

هغه روVانیان چې وروسته هندوسـتان تـه الړل هلتـه يـې د پWـتو ژبـې اثـار 
ـابکر کنـدهاری، د د هغوی له جملې نه لوی شاعر مـ�. وليکل زا روVـاC، اب

ابابکر زوی عيل محمد مخلص، دولت لوا�ي، خواجه محمد، قادر داد او نـور 
  . دي

م�زا لوم.ی شاعر دی چې د پWتو په شعر کې يې پـه هنـد کـې د مخمـس 
  .ژانر جوړ ک.ی دی

پـه نـوم د » مرات املعـرف�«ابابکر کندهاری د پWتو ژبې شاعر دی چې د 

 
 
 

   

 ٨٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ــوان لــري  ــه وينــا ډېــرې بــې نظــ�ه قصــيدې او شــعر دي چــې د هېوادمــل پ
  .Fلوريزې پکې ويل شوې دي

 ۱۱۷غزلـې او  ۱۱۹د مخلص د شعر ديوان په برې�ش مـوزيم کـې خونـدي دی 
مخلص د شعر د ديوان برسـېره پـه پWـتو يـوه رسـاله پـه نـF . Ùلوريزې لري

کWلې ده چې نسخه يې هېواد مل د کلکتې بنaال ايشيا \ـک سوسـاي�ي کـې 
  .نامه هم په هند کې بشپ.ه ک.ې دهمخلص د روVان پ� حال. موندلې ده

د دولت لورا�ی دپWتو ديوان خطي نسخې پـه هندوسـتان، برېتانيـا او کابـل 
  :د کالم �ونه يې دا ده. کې شته

  شــ�ين يــار چــې مــا د زړه پــه ســرتOو تــل کــوت

ــل کــوت O ــې د مينــې د ده ــاعت بــه م ــر س   ه

ــې م ــ.ه هس ــې راک ــدن رشاب ي ــومد دي ــت ش   س

  ۱۰۵چې هر جز مې د معنـی پـه قـوت کـل کـوت

  

کريم داد هم د روVان پ� پلوي شـاعر دی چـې النـدې بيـت يـې د شـعر د 
  .�ونې په توOه وړاندې کوم

  ه پياله د رسو رشابو پر شوهــــــــــــالل د

  ۱۰۶نرOس سرتOې ک.ې ور پورته له خ»ره

  

لسـمې هجـري پېـ.ۍ د پدې ترتيب په هند کې جـوړ شـوي روVـاC اثـار د 
دوهمې ني»يي د ورستيو لسيزو نه د روVاC ارزاC له خوا پيـل کيـhي او د 

  .دولسمې پې.ۍ تر د لوم.ی ني»يي د دوهمې لسيزو پورې اوږديhي

خو د روVان پ� تر Fنaه د روVان پ� مخالف� چـې د مغـويل پاچاهـانو پـه 
F پر ضد مبارزه کوله تر EنJغور CاVدستور يې د رو Eو مغولو نيواک \ين

مغولو د روVاC نهضت پـر ضـد ترمـذي . ک.ي هم په پWتو ليکنې ک.ې دي
او د ده مريدان چې تر \ولو نامتو يې اخوند دروېزه وه وهYول چې د دين تـر 



 
 
 

 

  ٨٧/ یوه لن�ه رسوې

خدای بخWـلی حبيبـی وايـي چـې پـ� . پردې الندې روVاC نهضت و\کوي
ترمـذي خپلـو .   رلـوده د وينې او نسب پېوند دبابا د هند مغويل کورن+ رس 

موخو ته د رسېدو لپاره د دولت زيو د يوه مرش چې د يوسـف زو پـه Fانaـه 
ملک دولت «ظفر کاکاخيل وايي چې  ۱۰۷.پورې اړه لري د لور رسه واده وک.

  ۱۰۸».خان مليزي خپله خور مريم t t هغه له په نکاح ورک.ه

کـه د يـوې خـوا  دوی هم په پWتو ژبه د روVانيانو پر ضد ليکنې وک.ې چـې
يې د روVاC نهضت د \کولو لپاره وکارولې خو د بلې خوا يې د پWتو ژبې پـه 
وده کې O�ور رول ولوباوه چې د روVاC اثارو پـه FنـE کـې د دوی يادونـه 

  .هم اړينه ده

، د هغـه د »محـزن اسـالم«د اخوند دروېزه پWتو اثـار او پـه Jـانa.ې توOـه 
د کې د دوی د پلويانو نـه عبـدهللا قصـوري زوی کر�داد پWتو اثار او په هن

. خيشــکي، محمــدخان Jمنــد، عبــدالغني کــايس او نــورو اثــار يــادولی شــو
عبدهللا قصوري خيشکي د کر�داد په الفنـامې جـامع عرفـاC رشح وکWـله 

کې يې د اخند دروېـزه او کر�ـداد دواړو احوالوتـه » مخارج الواليت«او په 
يـې پـه » انوارالکتـاب«ليکـوال دی چـې  Jمند هم د پWتو ژبـې. Jای ورک.

د دې کتاب Fلور قلمي نسخې ليدل شوې چې يـوه يـې د . پWتو کWلی دی
عبـدالغني کـايس د اخونـد دروېـزه د . کابل په ميل ارشيف کې خونـدي ده

د . مخزن او نورو Jينې ليکوالو قلمي نسخې خطي ک.ې او خوندي ک.ې دي
  .دې خدمت برسېره د پWتو ناظم هم و

Vان پ� او د هغه د پلويـانو او د اخونـد دروېـزه او د هغـه د پلويـانو تـر د رو 
د اسـالم د چوکـاټ د ننـه نـوي «منq مشاجرو او بحثونو پايله دا شـوه چـې 

نظريات منq ته راغلل او دغه مشاجرې چې په پWـتو ژبـه کېـدې د هغـې د 
   ۱۰۹».ودې سبب شوې

  

   

 
 
 

   

 ٨٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  

  اتم �پرکی

  

  ژبه7دې پې5ۍ او پ�تو ېاولسمه مخز
  

اولسمه میالدي پې.ۍ د پWتو ژبې په وده کې داسې دور دی چې ساری يـې 
پدې پې.ۍ کې د پWـتو ژبـې سـرت شـاعران لکـه . تر اوسه نه دی ليدل شوی

خوشال بابا، رح»ن بابا، حميد بابا، عبدالقادر خان خ�ک، ارشف خان خ�ـک، 
بـه يـې د کاظم خان شيدا او نور منq ته راغلل چې د پWتو ژ  ،عيل خان خ�ک

  .نورو سيمه يزو ژبو سياله ک.ه چې په لن�ه توOه به ورته کتنه وک.م

  

  خوشال بابا او پ�تو ژبه-۱

کال کې د اکرب مغويل پاچا له لوري د خ�کو د قبيلې ملـک اکـوړي  ۱۵۸۶په 
ته د ا\ک او پېWور تر منq د الرې د ساتنې دنده ور پـه غـاړه شـوه لکـه چـې 

اس اعظم له خوا د هـرات او کنـدهار د سـ.ک ملک سدو ابدايل ته د شاه عب
  .د يوې برخې د ساتنې ذمه واري ورسپارل شوې وه

د اکوړي د \رب د شهباز خان په کور کې يو ماشوم ن.ۍ ته سـرتOې وغ.ولـې 
ده . ده هغه علوم چې هغه وخت دود وو ولوستل. او خوشال خان يې ونوموه

درلـوده  د شـهبازخان د د علومو د زده ک.ې تر FنE د Vکار رسه هم مينه 
  .م.ينې وروسته د خپل پالر پر Jای د خ�کو د قبيلې خان و\اکل شو

ده خپله دنده په امانـت داری رسه تـر رسه کولـه خـو خوشـال خـان د کابـل 
صوبه دار له خوا د يوې دسيسې په ترځ کې ونيول شو لوم.ی پـه ډيـيل کـې 

شـو او دوه نـيم کالـه د بندي و او د هغه Jایه د رنتبهور بنديتون ته يـووړل 
دی بيا د رنتبهور د بنديتون نـه . رنتبهور په بنديتون کې ډېر ک.اوونه وOالل



 
 
 

 

  ٨٩/ یوه لن�ه رسوې

وايستل شو او اOرې ته يووړل شو او هلته له بنـده ايلـه شـو او پـه ډيـيل کـې 
نظر بند وساتل شو او وروسته پWتونخوا ته راستون شـو او د مغـيل واکمنـ+ 

  :وايي پر ضد يې مبارزه پيل ک.ه لکه چې

  پــس لــه بنــده دی دا عــزم

ــزم ــاطر ج ــال د خ   د خوش

  يــا نيــولی مــخ مکــې تــه

  يـــــــا مغولــــــــو رسه رزم

  

خوشال بابـا د مغولـو پـر ضـد د خلکـو د پـارولو، د لWـکرو د \ولولـو لپـاره د 
د  پWتنو بېلو سيمو ته ډېرې دورې وک.ې او \ول پWتانه يې د ملت پـه توOـه

  .مغولو پر ضد مبارزې ته رابلل

  ورهــــــــه ننE مې وت.له تد افغان پ

  ننaيالی د زمانې خوشال خ�ک يم

  

د پWـتنو د \ـولنيز تـاريخ «اکاډميس� کانديـد نوميـالی پخپـل Fې.نيـز اثـر 
خوشـال د پWـتني ناسـيوناليزم پـالر وبلـل « کې سم وايي چې بایـد » مبادي

  ۱۱۰»يس

پــدې ترتيــب د بــابر او بــابري واکمنــو پــر ضــد د مبــارزې پــه اوږدو کــې د 
پWتونخوا د پWتنو د مقاومت وروست+ مرحله د سرت شاعر او مبارز خوشال 

د ده رسه پـه دغـه مبـارزه کـې ایمـل خـان . خان خ�ک په مرشـۍ پيـل شـوه
  .مومند او دريا خان اپريدی ملaري وو

خوشال بابا نـه يـوازې د مغلـو پـر ضـد د وسـلې کـار واخېسـت بلکـې د قلـم 
خوشال پWتو ژبه پخپلـو ليکنـو . اروهJواک يې په مې.انه رسه پدې ل. کې وک

دومره غني ک.ه چې د سرت احمدشـاه بـر دراC د دې جوOـه شـول چـې پـه 
اوسني پWتونخوا ايالت کې نور اوسېدونکي قومونه هـم پWـتو زده او بيـا يـې 

 
 
 

   

 ٩٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  .خپله ک.ي

ده په هند کې د بنديتوب په مهال فراقنامه وليکله چې خطـي نسـخه يـې د 
په دغه اثر کې O½ شمېر موضوعات ان§ور . ي دهپېWور په موزيم کې خوند

بل يې د رامپور په بنديتون کې ترکيـب بنـد ذوالقـافيت� ليکلـی . شوي دي
  .دا د پWتو شعر يو نوی ژانر دی. دی

. دا کتاب په نـÙ کWـل شـوی دی. ده په هند کې دستار نامه هم ليکلې ده
د خوشـال «کـې د هېواد مل په وينا پدې کتـاب . دا کتاب ډېر ارزVت لري

د جهانداری نظريه او د Vوونې او روزنې اصول او نـور ډېـر مهـم اجت»عـي، 
  ۱۱۱».فلسفي ارزVت لرونکي مسايل په کې بيان شوي دي

  دا کتاب چې په پWتو خوشال انشأ ک.

  أ ک.ی پWتانهـــــــــــــــپخوا ندی انش

  

يـې تـر د خوشال خان مهـم اثـر د ده کليـات دي چـې د ده پـه وينـا شـمېر 
د ده په کلياتو کې دا شعري ژانرونه لکه قصـيدې، . FلوېWتو زرو بيتو اوړي

غزلې، رباعي، قطعې، مخمـس، مسـدس، معرشـ، ترکيـب بنـد، ترجيـع بنـد، 
د ده نـور اثـار بازنامـه، . مثنوي، ترکيب بند ذوالقافت� او نـور مونـدلی شـو

الق نامه او نـور فالنامه، فضل نامه، طب نامه، بياض، Jن§�ي، سواتنامه، اخ
  .دي

خوشال بابا پخپلـو اثـارو کـې دا Vـودلې چـې دی يـو سـرت شـاعر، د وطـن د 
ازادۍ د الرې يو نامتو جنaيالی او پWـتنو د مـيل ازادي بخWـونکي نهضـت 

ده پخپلـو اثـارو کـې پWـتنو تـه د پـوهنې اړتيـا پـه . ميل او سيايس الرVود و
ده دا مهـم نظـر هـم . واړولـه Oوته ک.ه او د V§و پوهنې ته يې زیاته پاملرنه

وړاندې ک.و چې د ماشومانو د زده ک.ې لپاره د دوی تشويق کولـو تـه اړتيـا 
ده یا په نورو \کو د ماشومانو په روزنه کې مکافات له مجازاتو نه زيات اغېـز 

ده پخپلو اثارو کـې بيـل بيـل موضـوعات رانغـ.يل دي لکـه د روغتيـا، . لري



 
 
 

 

  ٩١/ یوه لن�ه رسوې

  .لنيز او کلتوري سمون او نورجغرافيه، Vوونه او روزنه، \و 

. خوشال خان خ�ک پWتو ژبـې تـه د شـعر او نـÙ پـه برخـه ډېـر Fـه ورکـ.ل
زه چـې د مسـکو پـه دولتـي . مورOرن س�رن خوشال د پWتو ژبـې پـالر بـويل

پوهنتون کې زده ک.يال وم نو يوه ورځ د رويس ادبياتو د تاريخ په لکچر کـې 
مـا رسه . نس4 ايWودونکی وبالـهاستاد شاعر پوشکین د اوسن+ رويس ژبې ب

دا فکر پيدا شو چې د ده د مخه هم د رويس ژبې شاعران او ليکـواالن وو نـو 
خو وروسته راته . ولې پوشک� د اوسن+ رويس ژبې بنس4 ايWودونکی بويل

Vکاره شوه هغه Fـه چـې پوشـک� رويس ژبـه تـه ورکـ.ي دي نـورو نـه دي 
و چې پWـتانه بايـد خوشـال بابـا د بيا ماته هغه وخت دا فکر پيدا ش. ورک.ي

زه اوس دا زړه کـوم . پWتو ژبې بنس4 ايWودونکی وبويل) معارصې(اوسن+ 
چې ووايم خوشال بابا هغه Fه چې پWـتو ژبـې تـه ورکـ.ي دي د دې وړ دی 

  .چې د اوسن+ پWتو ژبې بنس4 ايWودونکی وبلل يش

ه بيلو بيلو خوشال پېژندنه نن ن.يواله شوې او د هغه د هر اړخيز شخصيت پ
هيله منـد يـم چـې پWـتانه بـه د ده پـه لـوړو . اړخونو Fې.نې شوې او کيhي

افکارو Jان پوه او خپلو موخو ته د رسېدو لپاره بـه پـوره O�ـه ورFخـه پورتـه 
اوس به د ده د غزل Fو بيتونه چې د شلمې پې.ۍ په اويا�و کلو کـې . ک.ي

a.ي او زړه وړونکي غh کې د پېWور د راډيو Jوانې سندر غاړې ناويتا په Jان
  :ويل شوي دي لوستونکو ته وړاندې ک.م

  چـــې مـــې اوليـــدې دا تـــورې ســـرتOې ســـتا

ــتا ــرتOې س ــرې س ــورې هې ــ.م ن ــه ک ــه ن   زه ب

ـاړه ـــر غــ ـــورې د جنـــE نېـــزه پ   لکـــه پـــت پ

ــــتا ــــورې کــــه د س ــــرې پ ــــه پ   دا اوږده با�

ـــتا ـــرتOې س ـــرې س ـــورې هې ـــ.م ن ـــه نک   زه ب

  چـــې مـــې اوليـــدې دا تـــورې ســـرتOې ســـتا

  په ميو مسـت يش هسـې مسـت شـملکه نور 

 
 
 

   

 ٩٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  خـــورې ســـرتOې ســـتا یزه چـــې وويـــنم مـــ

ــتا ــرتOې س ــرې س ــورې هی ــ.م ن ــه ک ــه ن   زه ب

  چـــې مـــې اوليـــدې دا تـــورې ســـرتOې ســـتا

ــــوره O ــــه ــــدن دی ورت ــــوه دي ــــې د وک   چ

  Fـــه خوشـــاله نـــه دي تـــورې ســـرتOې ســـتا

ــتا ــرتOې س ــرې س ــورې هې ــ.م ن ــه ک ــه ن   زه ب

  چـــې مـــې اوليـــدې دا تـــورې ســـرتOې ســـتا

  

او ) قادر خان، هجري، شيدا او نورلعبدا(�ک په کورن+ کې د خوشال خان خ
هم نور ډېر پWتانه شاعران پيدا شـول چـې د ده سـبک او الره يـې ونيولـه او 

  .پWتو ژبې ته يې سرت خدمتونه وک.ل

د دکن قلندر، ارشف خان هجري، سـکندرخان خ�ـک او نـور پـه هنـد کـې د 
  .خوشال د سبک پ�وان وو

چې يـو يـې د سـوات اکـوزي يوسـفزی دی چـې د شـعر موږ دوه قلندره لرو 
دوهـم قلنـدر مومنـد . ديوان لري او په کابل کې پWتو \ولنې چاپ ک.ی دی

دی چې په دکن کې اوسېده چې په قوم مومند دی او ديوان يې تر اوسه نـه 
دی موندل شوی خو بېلې بیلې غزلې يې شته چې يوه يې د هجري په ديـوان 

  :ته يې دا دي کې خوندي ده او Fو بيتو

ـــم ـــاوان ي ـــه ت ـــې پ ـــې د مين ـــولی ي ـــې ني   چ

  \ينــE ت.لـــی يـــې د زلفـــو پـــه رېســـ»ن يـــم

  نــوی طـــرز مـــې پـــه پWــتو ژبـــه کـــې وکـــ.

  د افغـــان پـــه شـــاعرانو کـــې ســـلطان يـــم

ــعر ــوک دم وهــي د ش F ــتو کــې چــېWــه پ   پ

  خوشه چ� مـې دي د Fېرمـې زه دهقـان يـم

  



 
 
 

 

  ٩٣/ یوه لن�ه رسوې

  و پWـــتو ژبـــې مـــې اب ورکـــه پـــه شـــعر

  م افغـــان يـــمد فـــاريس شـــعر چـــې نـــه وايـــ

  بط کـــ.یضـــمـــا د عجـــز ســـبق هســـې دی 

ــــم ــــ»ن ي ــــانو د ک ــــور د مهوش ــــې ان§   چ

ــم ــدر ي ــم قلن ــار ي ــورې ناچ ــوی پ ــل خ ــر خپ   ت

ـــم ـــې خواهـــان ي ـــال زه ي ـــوره ب   ۱۱۲عاشـــقي ت

  

پدې ترتيب دا قلندر مومند شايد لوم.ی پWـتون وي چـې د پاړسـو او پWـتو 
يايس مسـله د پWتو او پاړسو ژبې موضـوع يـوه سـ. ژبې سيال+ ته يې پام شو

ده او د پاړسو ژبې نفوذ چې په اصل کې د پارس نـه افغانسـتان تـه راغلـې د 
ايران دفرهنaي نفوذ د پراختيا لپاره چوپ. کوي نو Jکه دی په شعوري توOه 

  :وايي

  . په شعرــــو پWتو ژبې مې اب ورک

  د فاريس شعر چې نه وايم افغان يم

  

پيغام ورکوي چـې پخپلـه مـورن+ دا قلندر مومند دی چې پWتنو ته FرOند 
ژبه ليکنې وک.ي خپله ژبه ب�ای ک.ي او د پرديو د فرهنaـي Vـکېالک مخـه 

  .ډب ک.ي

بل شاعر ارشف خليل دی چې تر اوسه يې ديوان په الس نـدی راغلـی خـو د 
چمـن بـې عـديل و «، »چمـن بـې نظـ�«Vه مرغه د ده ديوان منتخبات په 

. ونE او نورو ليکنـو کـې راغـيل دي، د مال شايسته خان ج»Oلشن بې �ثيل
کـې » کليد افغاC«تر هر چا د مخه د ده دوې غزلې پادري هيوز انaرېز په 

د ده د غزلـو او رباعيـاتو رسبېـره یـو خونـدوره الفنامـه هـم . چاپ ک.ې دي
  .خوندي ده

ــار د اولســمې  ــو اث ــبک د پ�وان ــال او د ده د س ــتان کــې د خوش پــه هندوس

 
 
 

   

 ٩٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ي»يي نه پيل او تر اتلسمې هجري پېـ.ۍ پـورې مخزيhدي پې.ۍ د دوهمې ن
د دې پ.او په جوړو شوو اثارو کې پـه Jـانa.ې توOـه  د خوشـال . دوام کوي

دوی دواړه پWـتو قصــيدې . بابـا او هجـري پـه اثـارو کـې تنقيـد وجـود لـري
جوړوي چې د هېواد مل په وينا دغوري دورې د قصـيدو رسه پرتلـه کېـدای 

ــه. يش ــÙ پ چــې د خوشــال . لــور هYــې ليــدل کيــhي پــه دې دور کــې د ن
  .دستارنامه يې �ونه ده

  

  رح<ن بابا او پ�تو ژبه-۲

د مخه مې يادونه وک.ه چې په اولسمه پې.ۍ کې پWـتو ژبـې د خوشـال او د 
پـه دغـه . هغه د کورن+ او نورو پ�وانو د ليکنو له املـه ډېـر پرمختـE وکـ.

پـه خپلـو اثـارو يـې  پې.ۍ کې د پWتو ژبې سرت شاعران مـنq تـه راغلـل چـې
پWتو ژبه او ادب د دې جوOه ک.ل چې د سيمو پـرمخ تللـو ژبـو رسه سـيايل 

د دغې پې.ۍ د نامتو شاعرانو د ډلې نـه يـو عبـدالرحمن مومنـد دی . وک.ي
ـا وايـي روهـي وايـي چـې د رحـ»ن بابـا د پيغـام . چې پWتانه ورته رح»ن باب

شـعر ديـوان لـري چـې رح»ن بابـا د ۱۱۳».اصيل جوهر مينه او محبت دی«
Oرد پWتانه يې ډېر درناوی کوي او زيات يې لويل او فالونه وربانـدې Oـوري 

د رح»ن بابا شعر روان او خلکو . خکه د ده ديوان ډېر زيات چاپ شوی دی
د ده شعر ډېر Vکلی او ژور انساC مفـاهيم لـري او د . ته د پوهاوي وړ دی

  .Vکال ه�ي Vېoaو له مخې ډېر لوړ دی

ح»ن بابا تصوف د خدای او د خدای د مخلوق رسه د ناپايې مینـې بيـان د ر 
رح»ن بابا په بهرنيو ادt ک.يو کې هم شهرت لري Jکه چـې د ده پـه . دی

د رحـ»ن بابـا د شـعر . شعر کې زموږ د خلکو سپېYلې مينه ان§ور شوې ده
  :�ونه

  زړه مــې هســې رنــE بــي»ر دی ســتا لــه درده

ـــار دی ـــه انتظ ـــرګ پ ـــې د م ـــه درده چ ـــتا ل   س



 
 
 

 

  ٩٥/ یوه لن�ه رسوې

  بلبالنـــــــو د Oـــــــل حســـــــن بهانـــــــه کـــــــ.

ـــه درده   پـــه چمـــن کـــې يـــې چغـــار دی ســـتا ل

ـــــدي ـــــل کان ـــــرم وي ـــــرم ن ـــــې ن   دا رسود چ

  فريـــادي Jنـــې هــــر تـــار دی ســـتا لــــه درده

  د رسود پـــه اواز مســـت شـــه) چـــې(دا مجلـــس 

  اورېـــــدلی يـــــې Oفتـــــار دی ســـــتا لـــــه درده

  زه چې آه کـ.م شـ� لـوOی مـې لـه خـولې خيـhي

  ار دی ســـتا لـــه دردهپـــه OوOـــل کـــې مـــې انaـــ

  د رحـــــ»ن نـــــارې بـــــه Fـــــوک اوري دلـــــربه

   ۱۱۴هعه Fـوک دی چـې وزOـار دی سـتا لـه درده

  

د ده د سبک نه وروستيو ډېرو پWتنو شاعرانو پ�وي وک.ه چې يو يـې يـونس 
د ده شـعر د هـ� او Vـکال پـه \ولـو «د زملي هېواد مل په وينا . خيربي دی

ر Vـکلی ديـوان لـري چـې زيـاتې يونس د پWتو شع V.«.۱۱۵ېoaو سنبال دی
  .يې غزلې دي

  

ـــــوړه ـــــې هســـــې نامـــــه ي   پـــــه پWـــــتو شـــــعر ي

ـــوران شـــه ـــرب يـــې پـــه اشـــعار ايـــران، ت ـــې خ   چ

ــــه ــــدي يونس ــــوک کان F ــــه ــــعر ب ــــه ش ــــر لذت   پ

  ۱۱۶چــې پــه مــرګ بانــدې خــاموش عبــدالرح»ن شــه

  

. بل شاعر چې د رح»ن بابا د شعر په پلـه Oـام ايWـی دی مهـ� خليـل دی
د مهـ� د ديـوان خطـي . چې تر اوسـه چـاپ نـه دیدی د شعر ديوان لري 

نوميhي چـې » تذکرة االبرار«ده يو بل کتاب . نسخې په هندوستان کې شته
د ختــيq فرهنــJ Eينــې کيســې او حکايتونــه لکــه د رابعــې بلخــي د مينــې 

 
 
 

   

 ٩٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

داستان په نظم ک.ی دی چې تر اوسه چاپ نـه دی او خطـي نسـخې يـې پـه 
hور او هند کې موندل کيWده دوې الفنامې هـم ويلـې دي چـې . يکابل، پې

  .يوه يې د قصيدې په بoه او بله يې د Fلوريزې په بoه ده

د مه� په اشعارو کې غزل، قصـيده، مثنـوي، ربـاعي او «د هېوادمل په وينا 
د ده پــه اثــارو کــې پــه حکــايتو برســېره عشــقي دينــي او . نــور ليــدل کيــhي

په شعر خپـل وزر غـوړويل اجت»عي مسايل Jان Vکاروي او عرفان هم د ده 
  ۱۱۷.»دي

د رح»ن بابا بل پـ�و شـاعر معـزهللا خـان مومنـد دی چـې پـه پWـتو ژبـه د 
  .اشعارو ديوان لري

  انه غواړېـــــکه د شعر کرامت له چ

  ۱۱۸مغزهللا د رح»ن شعر کرامت دی

  

ـا،  په هند کې د رحمن بابا د شعر پ�وان عبدالرسول، مـال لتـاړ شـل»C، تنه
داوي قاسم عـيل خـان اپريـدي، منصـور، Oلمـ�، ظاهرالـدين او نـور رحمت 

  .دي

  

  حميد ماشو خېل او پ�تو ژبه-۳

د حميد ماشو خېل او د ده د الرې ملaرو د شعر �ونې راVيي چې پـه هنـد 
حميد ماشـوخېل، . کې پWتو شاعرانو د هندي سبک Jانa.تياوې خپلې ک.ې

  امام، نورمحمد افغان او نورکاظم خان شيدا، بياض �Oون، م� عبدهللا، 

حميـد د . د هندي سبک شاعرۍ ته لـوم.ی د عبدالحميـد مومنـد پـام شـو
د . شعر لوړه وړتيا، جوړوونکی فکر او د نوي مضمون د مونـدلو تـوان درلـود

ده شعر ډېر Vکلی او په بديعي Vکالوو سنبال و چې د موشaاف په نوم يـاد 
ومره Vـکلې کـ.ه چـې دا پـه Jـای ده پWتو ژبه د ه�ي Vکال په Oا�ه د. شو

  :دعوا يې وک.ه



 
 
 

 

  ٩٧/ یوه لن�ه رسوې

  فارسيوانو د ح�ت Oوتې په غاښ ک.ې

  ې حميد سخن سازي کا په پWتو کېــچ

  

کله چې انaرېزانو د هند په نيمه وچه کې د دې سيمې ژبې، ادبيات، تـاريخ 
د «او دودونه Fې.ل نو جورج راور\ـي د حميـد پاسـنی بيـت د خپـل کتـاب 

د دې مانا دا وه چې د پWتو شـعر پـه . پا�ه چاپ ک. په لوم.ی» پWتو Oرامر
د «راور\ي د خپل کتاب . لوړ مقام او د حميد په نظر يې د تاييد \اپه ولaوله

  :په اوله پا�ه د عبدالقاذرخان خ�ک الندې شعر چاپ ک.» پWتو قاموس

  تا خواږه ک.ه تر فاريس عبدالقادره

  ه ژبه د پWتوــــکه هر Fو وه ترخ

  

د ده . د شعر يو رن�a ديوان لري چې زياته برخه يې غزلـې ديعبدالحميد 
د شعر ه�يت او Vکال ډېر لـوړ دي چـې النـدې دوه بيتونـه يـې Vـه �ونـه 

  کېدای يش

  مه ش� زړه په کې خيال د يار د شون�وـــــــدا زما د غ

  هسې رنE زيب و زينت کا لکه می په شنه پياله کې

  

  یا

  کا په نظر د شهال سرتOوادو ـــــــــــهسې سحر و ج

  نه يې سيال په هند کې شته دی نه ثاC په بنaاله کې

  

حميد مومند د موالنا غنيمت کنجاهي ن�نE عشق په خواږه او روانه پWـتو 
  :د ده د ژباړې �ونه. دt قوت لريمثنوي ژباړلی چې خورا غWتلی ا

ـــده ـــه ناFې ـــدام پ ـــل ان O ـــدام د ـــر ان   ه

ــــاوه  ــــه ت ــــدهلکــــه مــــوم د اور ل   FاFې

 
 
 

   

 ٩٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ـــه ـــې کWـــېنول ســـل افتون   کWېناســـتو ي

ـــاFول ســـل قيامتونـــه   ۱۱۹پاFېـــدو يـــې پ

  

حميد مومند د هاليل چغتايي د شـاه و Oـدا کيسـه هـم پـه خـواږه او روانـه 
  .پWتو مثنوي ژباړلې ده چې په پېWور او ډييل کې چاپ شوې ده

حميد بابا ډېر پ�وان لري چې يو يې کاظم خان شيدا دی چې هنـدي سـبک 
د کـاظم خـان  .رسه لـوړې Fـوکې تـه ورسـاوه يې په پWتو کې پخپلو اشـعارو 

  :شيدا د شعر �ونه

  په کې نه شته سياه مست د هغو سرتOو

  O۱۲۰رزېدلی په درست هند په بنaاله یم

  

   



 
 
 

 

  ٩٩/ یوه لن�ه رسوې

  

  نهم �پرکی

  

  په هند کې د پ�تو اثار
  

هندوستان کې د ديني Vوونې او روزنې او Jينو نورو دوديزو زده ک.و پـه په 
د دې اثـارو نـه يـو يـې د غـالم محمـد . موخه Jينې اثار جوړ يا وژباړل شول

ه کال کې یې د پاړسو نه په پWتو ژبـاړلې  O۱۱۱۵يaيا�ي معراجنامه ده چې د 
يـان شـوې بيتونه لري چې زموږ د پېغمـرب د معـراج پېWـه پکـې ب ۷۹۴ده او 

، »ســيف امللــوک بــدری ج»لــه«، »جنaنامــه حســن�«د ده نــور اثــار . ده
تر ده وروسته ميـا . او د عزراييل کيسه Vودل شوي دي» تفس� والضحی«

ــار،  ــد فقــ�هللا«فقــ�هللا جــالل ابــادي خپــل اث او » اســÞ الحســنی«، »فواي
و د ده اثر پـه نظـم ليکـل شـوي خـ. په پWتو لیکيل دي» کيميايی سعادت«

 Ùـتو نـWو منثورې \و\ې هم لري چې هېواد مل يې په هندوسـتان کـې د پF
  . پن§م اثر oOي

د دې ل.ی بل س.ی عبدالرحمن دی، چې په ابن الفقيه په نوم شهرت لـري، 
د Vوونې او روزنې په موخه يې په پWتو د ترتيـل رسـاله کWـلې چـې د قـران 

همدارنaه د ام�شـاه . رشيف د لوست د ادابو د Vوونې لپاره ليکل شوې ده
ش»يلنامه او د میا عبدالحليم کاکاخېل خ�ک د چهل حديث پWتو منظومـه 

  .ترجمه دي

ـا پـه وخـت کـې کشـم� تـه تللـی او هلتـه يـې  رحمت داوي د احمد شاه باب
  :د ده د شعر �ونه. شاعري ک.ې ده

  انو نه رسيhيــــــچې پر داد د مظلوم

  ۱۲۱د تيمور بادشاه عجبه سلطاC ده

 
 
 

   

 ١٠٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  :ل Jای واييب

ـــه دي F ـــدان ـــد فرزن   د احم

  ډېـــر عـــاº يـــې کـــ. طوفـــان

ـــ.ه ـــاف ورک   رب د عـــدل انص

ــــان ــــر زم ــــ.م ه ــــا ک   دا دع

ــــا دی ــــتي رسه Oوي ــــه راس   پ

ـــــان ـــــت داوي زب   ۱۲۲د رحم

  

  په هند کې د پ�تنو رياستونه او پ�تو ژبه

د اتلسمې مخزيhدي پې.ۍ په دوران کې د هندوسـتان پـه بېلـو بېلـو سـيمو 
د دغـو . خـوا سـيمه يـز رياسـتونه جـوړې شـوې دي کې د Jينـو پWـتنو لـه

رياستونو له مرشانو نه Jينې يې د قلم خاوندان هم وو چې پـه خپلـه مـورن+ 
ژبه پWتو يې اثار منq ته راوړي او يـا يـې د نـورو ژبـو نـه پـه پWـتو ژبـه اثـار 

برسـېره پـر دې دوی د پWـتو اثــارو د خطـي نسـخو پـه \ولولــو، . ژبـاړيل دي
پـه دې . و کې د ستاينې او مننې وړ کارونـه تـر رسه کـ.ي ديزياتولو او ليکل

ـاعر و چـې د هېوادمـل د  کسانو کې د روهيلکن� نواب عـيل محمـد خـان ش
هجـري کـال کـې زيhېـدلی دی، د ده يـوه اوږده  F۱۱۱۹ې.نې پـر بنسـ4 پـه 

. منظومه د عبدالقادر خان خ�ک د يوې خطي نسخې په پـای کـې راغلـې ده
محمودخـان دشـعر : روهيلکن� نورو پWتنو شاعرانوپه نوموړي نسخه کې د 

د روهيلکنـ� د نـواب سـعدهللا . دوه پاړکي، د مسک� د شعر يو پاړکی شـته
خان نواب ستايونکی شـاعر سـيد عبدالصـمد پـ�زاده دی چـې يـو مخمـس 

  .پاړکی السته راغلی دی

بل نواب حافظ امللک رحمت خـان شـاعر دی چـې د نـواب سـعدهللا خـان د 
د ده نه Jينې پWتو منظومې تـر مـوږ . وسته د روهيلکن� نواب شوم.ينې ور 

برسېره پردې د ده يو مخمس او يو بـل پـاړکی د عبـدالقادر . را رسېدلې دي



 
 
 

 

  ١٠١/ یوه لن�ه رسوې

خان د ديـوان د يـوې خطـي نسـخې پـه پـای کـې د نـورو پWـتنو شـاعرانو د 
  .شعرونو رسه يو Jای خوندي دي

تو ژبـې او ادب بل نواب محبت خان د نواب رحمت خان زوی دی چـې پWـ
  :د ده ادt او ژبني اثار دادي. ته يې خدمتونه ک.ي دي

  . پWتو ديوان چې د برېتانيا د بودليان نومي کتابتون کې خوندي دی

  :د شعر �ونه يې دا ده

ــ.م ــرون چــا ک ــه بې ــه عقل ــې ل ــوهېhم چ ــه پ   ن

  چې مې هوش لـه رسه يـووړ مجنـون چـا کـ.م

ــــو ــــه مکيزون ــــمو پ ــــه کرش ــــزو پ ــــه غم   پ

  بانـدې شـيدا و مفتـون چـا کـ.م په خپل Jان

ــhي ــ�ت مــې شــپه و ورځ تېري ــه دا ح ــم پ   ه

ــا کــ.م ــه افســون چ ــې ازاد وم بنــديوان پ   چ

  )محبــــــت خانــــــه( پــــــه ازار د محبــــــت 

  ۱۲۳خرب نه يـم چـې خسـته او زبـون چـا کـ.م

  

کيسـه » سيسـ+ او پنـون«نـوميhي چـې ده د » ارسار محبت«د ده بل اثر 
. په رضا کتابتون کې خونـدي دهنظم ک.ې ده چې خطي نسخه یې د رامپور 

نـوميhي چـې د دې کتـاب خطـي نسـخې پـه » ريـاض املحبـت«بل اثر يې 
هندوستان، برېتانيا او پرتوOراد کې ليدل شوې دي چې په لوم.ی برخه کـې 
پWتو Oرامر په پاړسو او دوهمه برخه يې پWتو لغتونـه پـه پاړسـو مانـا شـوي 

  .دي

عجايـب «يات خـان زوی دی چـې د بل س.ی نواب هللا یارخان هم د نواب ح
کتاب يې ليکلی چې په پيالمه کې يې د خپلې کورن+ احوال راغلـی » اللغات

د پWتو لن� Oرامري اصول، خاص غhونه او نورو بانـدې خـربې کيـhي او بيـا 
د دې کتاب دوې خطي نسخې په بـرې�ش مـوزيم اويـوه . قاموس پيل کيhي

 
 
 

   

 ١٠٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  .يې د رامپور په رضا کتابتون کې خوندي دي

د حافظ رحمت خان کورن+ نه يـوازې پخپلـه پـه پWـتو ژبـه اثـار لـيکيل دي 
بلکې نـور عاملـان، شـاعران او ليکـوال يـې نـازويل، پـاليل او سـتاييل دي او د 

لن�ون مسـوده » تواريخ افاغنه«د . دوی په غوVتنه یې پWتو اثار ليکيل دي
مسـوده د  بله. چې د رحمت خان په امر شيخ م�داد خیل رس ته رسولې ده

بـل اثـر مفخـر افغـان . رحمت خان په غوVتنه پ� معظم شاه برابره ک.ې ده
  .دی چې Oلستان رحمت ژباړلی دی

بله پWتنه کورن+ چې په هند کې يې پWـتو ژبـې تـه خـدمت کـ.ی د نـواب 
نجيب الدوله عمرخېل کورن+ ده چې پخپل نوم ېې د نجيب ابـاد VـارOو\ی 

. اه دراC پـه نامـه سـکه وهـل شـوې دهپه دغه Vار کې د احمدش. ودان ک.
احمدشاه بابا نوموړی دډيـيل امـ� االمـرأ و\اکـه او کلـه چـې وفـات شـو پـه 

ده د دارانaـر مدرسـه جـوړه کـ.ې او . نجيب اباد کې خاورو ته وسپارل شـو
فرهنـE «د ارتضـا خـان عمرخېـل . پدې کورن+ کې پWتو ژبه پالل شـوې ده

رسيـزه او يـو پايليـک لـري د يـادولو وړ فصله، يوه  ۱۶۶اثر دی چې » ارتضايي
د دې فرهنE په لوم.يو درويشتو فصلونو کې پWتو لغات د نومونـو پـه . دی

پدې فرهنE کې لوم.ی پWتو لغات راغـيل دي . ترتيب رسه راوړل شوي دي
ژبـاړه هـم » پـدماوت کيسـې«بل د . بيا يې پاړسو او هندي ماناوې ک.ې دي

افضـل خـان عمرخېـل قـران . ژبـاړلې دهيادوي چې ابـراهيم نـومي پـه پWـتو 
  .رشیف په پWتو ژباړلی دی

  چې تفس� يې په پWتو ک. له پاريس نه

  ل خان په قام افغان يمـــــــمحبت د افض

  يا

  اريس زبانـــــــــــپWتانه ته چې و سخت پ

  ۱۲۴هم په دا تفس� پWتو ک. افضل خان

لسـالم عمرخېـل نوميhي چې د قايض محمد عبدا» نسب افاغنه«بل کتاب 



 
 
 

 

  ١٠٣/ یوه لن�ه رسوې

د ده په عقيده د پWتو ژبې د تشکل دوره لـه اسـالم نـه د مخـه . تأليف دی
  .په غور کې شوې ده

، چې يوه خطـي نسـخه يـې پـه لنـدن کـې د »امدنامه افغاC«په رامپور کې 
د همدې نسخې پـه پـای کـې . اين�يا افس کتابتون کې خوندي ده ليکلې ده

دا کتاب د پWتو لغت او Oرامـر . يد Oلم� او منصور پWتو غزلې خوندي د
  .يو اثر دی چې په هند کې ليکل شوی دی

د کـالم  ،په رامپور کې ارشف خ�ک هـم اوسـېده چـې يـو غـزل بـول شـاعر و
  :�ونه

ـــوده وشـــوه چـــې ســـالم د يـــار رانغـــی   م

  خـــرب نـــه يـــم چـــې پـــه Fـــه ريبـــار رانغـــی

ـــه وار وار ده ـــتا پ ـــادي س ـــم ش ـــه غ   اې فلک

ــــل وار  ــــدې د وص ــــا بان ــــرې م ــــیچې   رانغ

ــــتايم ناســــازې ــــه زه د بېلتانــــه س ــــو ب F  

ـــاطر بهـــار رانغـــی ـــې د خ ـــتان م ـــه بوس   پ

  مــا ونــه ليــده هېYــوک داســې پــه عشــق کــې

ــــی ــــوذار رانغ O ــــه ــــه ده د بېلتان ــــې پ   چ

  پــــه شــــادي پســــې غمونــــه وي ارشفــــه

  ۱۲۵کـوم يــو Oــل دی وررسه چـې خــار رانغــی

  

خـان په بهو پال کې د اورکزيو پWتنو نواt وه چې بنس4 يې دوست محمد 
دلته هم د قران پاک يوه پWتو ژباړه شته چې د پWتو ژبـاړې . رسدار ايWی و

د ژبـاړې برسـېره يـې فوايـد پـه پWـتو او . الندې د اردو ژباړه کWل شـوې ده
  .حاشيې په پاړسو لیکل شوې دي

پــه \ونــک کــې هــم د پWــتنو رياســت بنســ4 ايWــودونکی نــواب امــ� خــان 
بونه را \ول ک.ي، Jينې پWتو اثـار يـې د \ونک پWتنو پWتو کتا. ساالرزی دی

 
 
 

   

 ١٠٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

د دوی په را\ولو ک.و پWـتو کتـابونو کـې Jينـې . خطاطي ک.ي او ساتيل دي
داسې نايابې نسخې شته چې تـر اوسـه بـل Jـای نـه دي ليـدل سـوې لکـه د 

  حبيب هللا ديوان، د صديق ديوان، د ميهن ديوان او Jينې نور

مولوي دوست محمد خان د  :د \ونک د پWتنو د Jينو کسانو نومونه دا دي
ليکــوال او هــم د پWــتو د Vــکيل » ضــابطة افغــاC«مــال امــ� کــابيل زوی د 
ده آمدنامـه هـم د هغـو اردو ژبـو لپـاره ليکلـې ده . تعليمي نÙ ليکونکی دی

همدارنaه سيد اضغر عـيل آبـرو هـم يـوه رسـاله . چې پWتو ژبه یي زده کوله
. لغـات زبـان پWـتو نـوميhيليکلې چې هفت زبان نوميhي چې يو بحث يـې 

  .چې پWتو لغات په اردو ژباړل شويدي

د ميسور رياست د پWتانه حيدر عيل او د هغه د نامتو زوی \يپـو سـلطان د 
د ميسـور د رشقـي علومـو انسـ�ي�وټ . نومونو رسه نه شلېدونکې اړيکه لـري

نـوميhي چـې ليکـوال » ثبـات العـاجزين«کې يو خطي پWتو کتاب شته چې 
د دې کتاب بله نسخه بل Jای نده ليـدل شـوې نـو شـايد . نه دی يې مالوم 

  .دلته په ميسور کې ليکل شوی وي

د کشــم� رسه د پخــوا نــه د پWــتنو اړيکــې وې خــو هغــه مهــال چــې ســرت 
احمدشاه بابا په واکمن+ کې کشـم� د افغـان امپراتـورۍ برخـه شـوه دغـو 

زيات او يو شـمېر  همدې سيمې ته د پWتنو تE. اړيکو ډېره پراختيا ومونده
نصاب شـش «په کشم� کې . شاعران هلته الړل او په پWتو يې اثر جوړ ک.ل

رساله د يسفي له خوا ليکل شوی چې اوس د عيل Oـ. ملـم پوهنتـون » لغات
د موالنا ابوالکالم په کتابتون کې خوندي ده چې د د شـپhو ژبـو د يـوې مانـا 

د پWـتو ډېـرې مـذهبي او د دې برسېره . لرونکې لغات پکې را\ول ک.ي دي
مصورې نسـخې پـه کشـم� کـې خطـاطي شـوې او د تـذهيب او طالکـارۍ 

د �ونې په توOه د مسـعود . چارې يې همدې سيمه کې رس ته رسېدلې دي
ب عبدهللا ادم خـان درخـان+ ده چـې د عبـدالعزيز لـه خـوا د جـان محمـد 

   ۱۲۶يوسفزي لپاره ليکل شوې ده 
  

   



 
 
 

 

  ١٠٥/ یوه لن�ه رسوې

  

  

  

  لسم �پرکی

  

  پ�تو ژبه هوتکيان او
  

د مخه تر دې چې د هوتکيانو او د هوتکيانو د واکمن+ پر مهال د پWتو ژبې 
په هکله وغhېhم اړينه oOم چې د \کي ته د لوستونکو پام واړوم چـې د مغـل 
چنaېزخان تاړاکونو زموږ هېواد د سرت ناورين رسه مخامخ ک. چې نـه يـوازې 

ورو رسه برابـره کـ.ه، يې د وطن نـhدې \ولـه مـادي او معنـوي شـتمني د خـا
پدې ترتيب له ديارلسمې پې.ۍ نه تـر . بلکې د رس سخت زيان يې ورورساوه

د دې پن§و پې.يـو . اتلسمې پې.ۍ پورې د افغانستان تاريخ د پرديو تاريخ شو
په وروستيو دوه نيمې پې.ۍ کې د هېواد لوېدي§ه برخه تر کنـدهار پـورې د 

ر کابلـه او کالتـه پـورې د مغلـو صفوي واکمنو، ختي§ه برخـه لـه اباسـينه تـ
  .واکمنو او ش»يل برخه يې د شيباC خانانو تر الس الندې وې

د مغلــو او صــفويانو د واکمنــ+ پــه مهــال پــه کنــدهار کــې د ابــداليانو \ــول 
خېلونه، د غلزيانو Fه خېلونه، د دوی په FنE کې تاجکـان، ملتانيـان او نـور 

  .يان پراته ووپارساو د Vار د باندې 

په عمومي توOه د غلزيو خېلونه له کالته تر کابلـه پـورې د مغولـو د کابـل د 
خـو دواړه «. واکمن او ابداليان د کندهار د صفوي واکمن تر الس النـدې وو

قومونه پخپلو کورنيـو چـارو کـې خپلـواک وو او چـارې يـې خپلـو مرشـانو ور 
Wـتنان دغه مرشان په اصل کې وروسته له هغـه د زيـات واک F. تنظيمولې

د  ۱۲۷».شول چې ولسونه يې ميشته شول او کـيل او Vـارونه يـې ودان کـ.ل

 
 
 

   

 ١٠٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

دغو مرشانو له نومياليو نه يو د سدو خان، چې د سدوزو قبيله ورته منسـوبه 
او بل سـلطان ملخـي ) پوپلزی(ده، ملسی او د حرضخان زوی سلطان خودکي 

لـه مخـې کال کې رسه جـوړه وکـ.ه چـې د هغـې  ۱۶۲۴وو او دوی په ) توخي(
د دې \اک لوېدي§ه خوا بـه د . و\اکل شو) پوله(Oرم اب د دوی تر منq \اک 

پـدې ډول د دغـو دوو قومونـو تـر . ابداليانو او ختي§ه خوا به د غلزيـانو وي
د سلطان خودکي رسوايل د صفوي حکومـت . منq د شخ.و مخه ونيول شوه

  .اود سلطان توخي رسوايل د هند مغويل حکومت منلې وه

اند ډاک�ر کاک. په وينا ددواړو قومونو مرشان نه يوازې په وليس چـارو د پوه
کې بلکې په ن.يـوال سياسـت کـې او پـه Jـانa.ې توOـه د کنـدهار پـه رس د 

  .دواړو امپراتوريو په سياليو او جنaونو کې د تجربې خاوندان شول

د Oور�O د راتE وروسـته پـه کنـدهار کـې سـرتې پېWـې يـو پـر بـل پسـې 
مهال د صـفوي واکمنـو رسـمي سياسـت دا و چـې شـيعه Oـان  دغه. وشوې

د دغـه سياسـت پـر بنسـO 4ـور�O د کنـدهار . وهYـوي او سـنيان وJپـي
دوی . سنيان تر فشار الندې ونيول او د ياغيانو په Fېر يې چلند وررسه کـاوه

. غوVتل چې د ابداليانو او غلزيانو دوديزې خپلواک+ ته د پای \کی کيـhدي
غوVتل چې د مغولو په وړانـدې \ينـE مورچـل جـوړ کـ.ي  برسېره پردې يې

  .چې کندهار د دوی الس ته ونه لويhي

Oــور�O د دې پــالن د پــيل کولــو لپــاره لــوم.ی د ابــدايل مرشــانو پــر ضــد 
ـ دمن§ـه . دسيسې وک.ې لوم.ی يې د دولـت خـان د سـدوزو Jـواکمن مرش

\کـي نـه O�ـه  وړلو په پالن کې بريالی نه شو بيا يې د پWتنو د هغه کمزوري
ـان غوVـتنه ده J ـکر يـوه شـپه د . پورته ک.ه چې هغه د دویWل �OـورO د

عزت خان سدوزي او اتل خان سدوزي په مرسته او الرVـوونه پـه Vـار صـفا 
کې ناFاپه د دولت خان ابدايل په کال بريد وکـ. او دولـت خـان يـې د خپـل 

ــوکر رسه ووژل ــومي ن ــ� ن ــد او فق ــان د م. زوی نظرمحم ــت خ ــې د دول .ين
بيـا يـې رسـتم خـان بنـدي او . وروسته د ده زوی  رستم خان د قوم مرش شو



 
 
 

 

  ١٠٧/ یوه لن�ه رسوې

او د ده د م.ينې وروسته يې د ده غWتلې ډله وJپله او بيا يې د هغـه . وواژه
مخالفه ډله د عزت خان سـدوزي او اتـل سـدوزي پـه مرشـۍ اړه کـ.ه چـې 

ال لـh مهـ. ارغستان پرېhدي او د کنـدهار پـه ختي§ـه خـوا کـې ميشـته يش
وروسته يې ناFاپه پرې ودانaل، ډېر يې ترېنه ووژل، ډېر لويان يې کرمان تـه 

  .ورFخه وش.ل او پاتې ابداليان د شوراوک چاپېر دشتو او غرو ته وکوچېدل

د ابداليانو د Jپلو وروسته په کندهار کې غلجيان د يوه سـرت قـوم پـه توOـه 
د Vـاº خـان  مـ�وېس خـان. پاتې شول چې مرش يې م�وېس خان هوتـک و

هوتک زوی او د خپلې مور نازو انا له خوا د سلطان ملخي تـوخي ملسـی او د 
د ده مېـرمن خـانزاده د جعفرخـان . خپلې ماندينې له لوري د سدوزو زوم و

ـامران خېلـو پـه Fانaـه يـې اړه درلــوده . سـدوزي لـور وه چـې د سـدوزو د ک
و پـوه او عـاº کامران خان د سدو زوی و چې د خپلـو ورو�ـو پـه مـنq کـې يـ

په نوم د اثر ليکوال دی چې په پWـتو ژبـه يـې » کليد کامراC«س.ی و او د 
  .ليکلی دی

  

  مDوېس نيکه

پـدې منظـور . د ابداليانو د Jپلو وروسته Oور�O د هوتکو د Jپلو نيت وک.
Oور�O د هوتکو مرش م�وېس خان هوتک ته مراجعه وکـ.ه چـې د دوسـتی 

خو م�وېس د تېرو پېWو نه عربت اخېسـتی و . په پلمه د ده قوم هم وJپي
ده د خپلــواک+ . او دې تــه يــې پــوره پــام و چــې Oــور�O يــې تېــر نــه بــايس

غورJنE د همکارۍ پـه جامـه کـې پـه پ�ـه پيـل کـ. او د کنـدهار د Vـار د 
  .کالنرتۍ منصب يې ومانه

خو کله چې Oور�O د م�وېس خان د نفوذ د زياتېدو نه په وېره کې شو نـو 
م�وېس خان د خپلې پوهې او �Jک+ له کبلـه د . ه يې اصفهان ته وش.ههغ

دربار Jواکمن کسان د Jان پلويان ک.ل او د حج د ادا کولو نـه وروسـته يـې 
چـې د عربسـتان د عاملـانو نـه يـې د خپلـې خوVـې رسه سـم اخېسـتې فتـوا 

 
 
 

   

 ١٠٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

وررسه وه د صــدراعظم اعــت»د دولــه لــه الرې اجــازه تــر الســه کــ.ه چــې پــه 
د دورسسو فرانسوي پـه . هار کې د Oور�O د مشاور په توOه کار وک.يکند

د \ولو وزيرانـو نـه پـه يـوازې توOـه ډېـر «وينا م�وېس خان د پارس د دربار 
  ۱۲۸».هوVيار و

 �OـورO رسه همکاري پيل کـ.ه خـو �OورO م�وېس خان د پخوا غوندې د
ــ ــ�وېس خــان ل ــاره د م ــو ده د خپــل زوی لپ ــه و ن ــه نکــاح پــرې ډاډه ن ور پ

. م�وېس خان د دې موضـوع لپـاره د کـوکران جرOـه راوغوVـته. وغوVتله
جرOې پرېک.ه وک.ه چې د Oور�O د غافلولو لپاره د م�وېس خپله وين§ـه د 

لکـن د مـ�وېس پـه وړانـدې . لور په نامه په نکاح ورک.ي او همداسې وشول
د رس ته رسـولو خو د کاک. په وينا د دې موخې . اصيل مسله د خپلواک+ وه

خـو . لپاره نه تنظيم و، نه وسله او نـه پـوځ او نـه د وسـله والـې مقـابلې تـوان
Oور�O نه يوازې شل زريز پوځ درلود بلکې شـا تـه يـې يـوه لويـه امپراتـوري 

  .والړه وه

مــ�وېس خــان د خپــل پــالن د عمــيل کولــو لپــاره د مــانجې تــاريخي جرOــه 
د دې جرOې د غ.و . پکې شامل ووراوغوVته چې قومي مرشان او روحانيون 

کې ريدي خان مومنـد ) محمودنامه(يادونه د پWتو ژبې په لوم.ۍ شاهنامه 
سـيدال خـان نـارص، بابوجـان بـاt، : ک.ې ده او دغـه کسـان پکـې شـامل وو

بهادرخان اندړ، مال پ�محمد مياجي، عزيزخان نورزی، يوسف خـان هوتـک، 
وزی، يحـی خـان هوتـک، حـاجي نـور Oل خان باب.، نورخان ب.ېµ، نورخان الکـ

ده د دې . محمد هوتک، چې په حاجي انaو مشهور دی، يونس کـاک. او نـور
جرOې له الرې وک.ای شول چې د کندهار ولسـونه د Oـ� عمـل لپـاره چمتـو 

  .ک.ي

جرOې د م�وېس خان پالن تاييد ک. او پ.ېک.ه يې وک.ه چې د بلوFو، کـاک.و 
هYــوي چــې د مــاليې د ورکولــو نــه رس  او ترينــو خانــان بــه خپــل ولســونه و

. وغ.وي تر Fو Oور�O اړ يش چې د خپلو پوJونو يـوه برخـه هلتـه واسـتوي



 
 
 

 

  ١٠٩/ یوه لن�ه رسوې

Oور�O چې خرب شو نو د کاک. پـه وينـا ده شـپh نـيم زره رستېـري د مـ�زا 
ده د . سندل پـه قومانـدن+ او پخپلـه د زرو تنـو جنaيـاليو رسه ور روان شـو

ايله جـاريو رسه د ارغسـان پـه ده شـيخ  م�وېس نه هم وغوVتل چې د خپلو
پدې توOه د م�وېس د پالن لوم.ۍ برخه پلې شوه . کې ور رسه يو Jای يش

پـه ده شـيخ کـې اوه سـوه . هغه دا چې د Oور�O پوځ په Fو برخـو ووييشـ
نارصو او هوتکو د م�وېس په قوماندن+ د Oور�O په زر کسيز پوځ د شـپې 

پـدې Oـام رسه د . او لـه من§ـه يـې يـووړ په تروږمي کـې ناFاپـه بريـد وکـ.
م�وېس د پالن دوهمه برخه پلې شوه هغـه دا چـې د يـوې برخـې نـه وسـله 

مـ�وېس خـان د مخـه درې . واخيل او د نورو برخو د Jپلو لپاره يې وکاروي
نيم زره قومي Jوانان په وړو \وليو کې مـنظم کـ.ي او دنـده ورکـ. شـوې وه 

. ري تر Fو پارسيان د پېWې نـه خـرب نـه يشچې د Vار اړيکه د بهر رسه وFا
پخپله م�وېس او د هغه ملaري چې د Oور�O او د هغـه د پوJيـانو جـامې 
يې اغوستې وې او د هغوی په وسلې يې Jانونه سـمبال کـ.ي وو د شـپې پـه 

. تياره کې Vار ته ننوتل او په بـې سـاري چ�کـ+ رسه يـې پارسـيان تبـاه کـ.ل
ره پوJيانو نه چـې د بلوچسـتان نـه کنـدهار تـه وروسته يې د هغو دوه نيم ز 

راستانه شـول Fـه يـې لـه من§ـه يـووړل او نـور يـې پـه منـ�ه د تبـاه+ خـرب 
  .اصفهان ته ورسوه

م�وېس خان د ايران د دولت د غافلولو لپاره يو ليک د پارس د پاچا په نامـه 
 پـه وروسـتي. اصفهان ته ولېhه او بل ليک يې د هنـد مغـويل پاچـا تـه ولېـhه

ليک کې ويل شوي و چې د کندهار خلکـو د صـفوي دولـت پـر ضـد بريـالی 
که چېـرې د پـارس پاچـا د کنـدهار د . پاFون ک.ی او خپلواکي يې O�لې ده

خلکو پر ضد پوځ راواستوي او موږ اړ شو چې له تاسو مرسته وغواړو نو تاسو 
پـه به مرسته وک.ی که نه؟ د هند پاچا په ظاهري توOه د کنـدهار خپلـواکي 

رسميت وپېژانده خو په پ�ه يـې صـفوي دولـت تـه پيغـام ولېـhه چـې د دې 
پېWې مخه زر ونييس تر Fو د دې پاFون ملبې د هنـد ملنـې تـه پراخـې نـه 

 
 
 

   

 ١١٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

يش چې بيا د پWتنو تېر بـرم يـاC د غوريـانو، غلجيـانو، سـوريانو او لوديـانو 
  .خاطرې را ژوندۍ نه يش

بـه د دې پېWـې د غـچ اخېسـتلو م�وېس خان دا ا\کل هم وک. چې پارسيان 
 EنـF امونه پورته ک.ي نو سمدالسـه يـې د کورنيـو سـمونونو پـهO لپاره اړين

م�وېس خان په لن� وخـت کـې پـوځ . کې په دفاعي تدب�ونو الس پورې ک.
منظم او د پارسيانو نه يې په نيولو وسلو سمبال ک. او يـو مـنظم تـوپچي قـوه 

ونو په FنـE کـې د نـوي هېـواد بهـرC ده د کورنيو سمون. يې هم جوړه ک.ه
  . سياست ته پوره پام وک.

صـفويانو لــوم.ی محمــد جـامي نــومي ســ.ی د تهديـد لپــاره راولېــhه چــې د 
بيا يې د هرات حـاکم محمـدخان چـې د حـج پـه . م�وېس په امر بندي شو

سفر کې د م�وېس ملaری و، راواستوه چې د م�وېس په امـر د يـوه درانـه 
کله چې صفوي واکمنان خرب شول . په کندهار کې وساتل شومېلمه په توOه 

صـفوي دولـت پـه . نو په کندهار باندې يـې د پـوJي يرغـل ترتيبـات ونيـول
م�وېس هـم . هرات کې ميشته پوځ ته امر وک. چې په کندهار يرغل وک.ي

  .د پن§ه زريز ازادي غوVتونکي پوځ رسه ورووت او سخته ماته يې ورک.ه

نظم پوځ د اتلسو مياشتو په جريـان کـې Fلـور Jلـه يرغلونـه بيا د پارسيانو م
د دې وروسـته صـفوي واکمنـو د خرسـو خـان پـه . وک.ل او مـاتې يـې وکـ.ه

قوماندان+ يودېرش زره پوځ کندهار تـه واسـتوه چـې دې پـوځ کنـدهار Fـو 
ـان د زړورو جنaيـاليو لـه خـوا  مياشتو محارصه ک. خو وروسته د م�وېس خ

دوه کالـه . رسو پوځ د خرسو خان پـه شـمول تبـاه شـولرصه ماته او د خامح
وروسته د رستم خان په مرشۍ پارسيانو پر کنـدهار يـو بـل يرغـل وکـ. چـې 

  .هغه هم ناکام شو

م�وېس خان چې له دې تهديدونو نه هېواد وژغوره نو د خپلـو نـورو پالنونـو 
د خو د بـده مرغـه هغـه Fـه چـې دVـمن . د پيل کولو ته يې خپل پام واړاوه

جa.ې له الرې ونشو ک.ای چې م�وېس خان د خپلـې الرې ايسـته کـ.ي نـو 



 
 
 

 

  ١١١/ یوه لن�ه رسوې

دا کار يې بيا زموږ افغانانو د هغې کمزورۍ له الرې تر رسه کـ. چـې هغـه د 
د دې کـار د پـيل کولـو لپـاره يـې د مـ�وېس ورور . پWتنو Jان غوVـتنه ده

ا� عبدالعزيز وملساوه چې پخپلـه پاچـا او پاچـاهي يـې پـه کـورن+ کـې نيکـ
عبدالعزيز خپل مدبر، هوVيار او �Jک ورور ميل مرش مـ�وېس خـان . يش

کالو پـه منـE د دې نـ.ۍ  ۴۱ته د پارس د دربار په ملسون زهر ورک.ل او د 
د عبدالعزيز لـه خـوا مـ�وېس خـان . نه سرتOې پ�ې ک.ې اروا دې Vاده وي

وتـک ته د زهرو ورکولو پېWه د محمد معصـوم هوتـک پـه وينـا عبـدالغفار ه
پخپل تاريخ کې چې هوتکنامه نوميhي او لطيـف جـان بـاt پـه سپارVـت او 

د دې پېWې تفصـيل . لWaت حبيب هللا رفيع چاپ ک.ی دی بيان شوی دی
عبدالغفار هوتـک . بيت پورې راغلی دی ۲۲۸بيت نه تر  ۱۳۶د هوتکنامې د 

  :وايي

  ه زهرو يې شهيد حاجي م� خان کهـــپ

  ۱۲۹خان که حکومت يې برادر بيا عزيز

  

ــوا د  ــه خ ــې ل Oــدالعزيز د جر ــ�وېس ورور عب ــته د م ــې وروس د ده د م.ين
  .م�وېس پرJای و\اکل شو

عبدالعزيز چې د ولس په مشورې د م�وېس نیکه پر Jای و\اکل شو د خپل 
ده پـه . ورور په شان نه تـورزن، نـه پـوه، نـه مـدبر او نـه د درايـت خاونـد و

او دوی ته يې د پارس د دولـت پياوړتيـا  لوم.ي رس کې د قوم مرشان راوبلل
او Jواکمنتـوب او د Jـان د نـاتوان+ پـه هکلــه خـربې وکـ.ې خـو د ولــس د 
ـامخ شـو او ده تـه يـې Oـواښ وکـ. چـې دا  مرشانو د سخت غربOون رسه مخ

خـو . خربې بايد Oرد رسه په خوله رانه وړي که نه بل چا ته به Jای پرېhدي
ـاړي پـه پايلـه  م� عبدالعزيز چې خپل ورور يې د پارسيانو رسه د پ4 جوړ ج

کې په زهرو وژلی و د قوم مرشانو د مشورې پرته خپـل وړانديزونـه د پـارس 
  :دا وړانديزونه دادي. حکومت ته وړاندې ک.ل

 
 
 

   

 ١١٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  له افغانانو دې باج نه اخېستل کيhي؛«

  کندهار ته صفوي عسکر نه راJي؛

  ۱۳۰».اÏ ومنل يسد افغانانو پاچاهي دې د عبدالعزيز په کورن+ کې م� 

د عبدالعزيز دغـه دريـq تـه د ولـس مرشـانو پـه کرکـه وکتـل او د ولـس پـه 
مشوره عبدالعزيز د م�وېس د مرش زوی محمود لـه خـوا ووژل شـو او \ـول 
ـاهي  ـاه محمـود هـوتکي پاچ پدې سال شول او په يوه خوله او يوه اواز يې د ش

  ومنله

  

  د شاه محمود هوتک واکمني

په خلکو Oران او يو زړه ور او مې.نی جـ�ال و خـو Fنaـه شاه محمود هوتک 
چې يو تنکی Jوان و دومـره سـيايس پوهـه او تجربـه يـې نـه درلـوده چـې د 

نوموړی د مخه تر دې چـې د خپـل . سياست په ډOر کې يو بریالی مرش وي
د هغه وخت د . هېواد يووالی را منq ته ک.ي د پارس د نيولو په فکر کې شو

دا سـمه ده . ن دا وايي چې د اصفهان نيول يې د پالر وصـيت وتاريخ ليکواال 
چې پالر يې د Jنکدن په مهال د اصفهان د نيولو خربه ک.ې ده خو پالر يـې 
ولې د خپلو اتو کالو په واکمن+ کې دې کار ته اقدام نه کاوه؟ فکر کوم چې 

ـار لپـاره تـ. دې کار د پيل کېدو لپاره رشايط چمتو نه و ر هغـه دا چـې دې ک
\ولو د مخه د پWتنو هېواد د امو نه تر اباسينه پورې بايد يو مو\ی شـوی وی 
او د دې لپــاره د \ولــو پWــتنو قبيلــو او پــه تېــره بيــا د غلزيــانو او ابــداليانو د 

  .قبيلو يوالی اړين و

په هر صورت شاه محمود هوتک د اصـفهان د نيولـو نـه د مخـه د کرمـان د 
د شـاه محمـود هوتـک لWـکر تـه د . شـو خلکو په غوVتنه هغې خواتـه روان

سیستان په ریaستان کې د خوارکي موادو، غلې او وVو د نشتوايل له امله د 
خو د دې رسه رسه هغه کرمان ته ورسېد او د . رس او مال زيات زيان ورسېد

خو په دغه مهال په کنـدهار . کرمان خلک په خپله خوVه ده ته تسليم شول



 
 
 

 

  ١١٣/ یوه لن�ه رسوې

جعفر خان په ملتيا چـې بنـدي و، د کنـدهار  کې بيجن سلطان لکزي د ملک
د نورو پارسيانو په مرسته پاFون وک. تر Fـو کنـدهار بيـا د پرديـو تـر ولکـې 

ــه . النــدې راويل ــو لپــاره کنــدهار ت شــاه محمــود د کنــدهار د اړدوړ د Jپل
خو د ده تـر رسـېدو د مخـه اړدوړ کـوونکي د ده د کرشـ ورور . راستون شو

  .ل شوي او زندۍ شوي ووم� حس� هوتک له خوا Jپ

خو په هر حال وروسته زملي مرش د يوه باکفايته ج�ال په توOه د Oلنابـاد د 
تاريخې جa.ې په پايله کې اصفهان ونيـو او د پWـتنو پـه وړانـدې د ظلمونـو 

خو د سيايس مرش پـه توOـه د دې هېـواد د . غچ يې د پارسيانو نه واخېست
دې دورې Fې.ونکـي نـhدې \ـول يـوه د . ادارې په سمبالولو کې پـاتې راغـی

خوله دي چـې Jينـې پېWـې د دې سـبب شـوې چـې د ده دمـاغي تـوازن د 
خو ماته دا فکر هم پيدا شـو چـې د . من§ه والړ يش او په پايله کې ووژل شو

دې پېWو د منفي اغېز تر FنE شايد د داسې زهرو په ذريعـه دی مسـموم 
ما ته له دې نه پيـدا شـو دا Oومان . شوی وي چې سوکه سوکه اغېز شيندي

چې يو د ده او د ده د صـدراعظم امـان هللا مېرمنـې رسه خوينـدې او د شـاه 
حسېن صفوي لو�ه وې او د دوی تر منq د نفاق تخم هـم د دغـو خونـديو د 
فعاليت محصـول دی او دغـې موضـوع تـه اعظـم سيسـتاC د کرونسـکي د 

محمود هوتـک نـه د خفـه امان هللا د شاه . ليکنې په حواله داسې اشاره کوي
د خپلو قواوو رسه د اصفهان نه د کندهار په «کېدو نه وروسته په ظاهر کې 

امان هللا هم د سلطان حس� د يوې لور رسه واده ک.ی و او لـدې . نيت ووتو
کرونسـکي د . اړخه هم د شاه محمود د ډېرو نhدې کسانو نه شمېرل کېـده

 د مېرمنې د ملسون پر بنس4 بويل امان هللا دا Oام د شاهزدO+، د امان هللا
برسـېره  ۱۳۱».چې د خپل مې.ه او شاه محمود تر منq د مخالفت نه خربه وه

پردې دا چې ده به کله خپل Jان ته خوله اچوله دا هـم شـايد د زهـرو اغېـز 
دا چې پارسيانو د دې توان درلود چې م�وېس خـان پخپـل کـور کـې د . وي

من§ه يـويس نـو پـه اصـفهان کـې بـه دا کـار خپل ورور په ذريعه په زهرو د 

 
 
 

   

 ١١٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

پـه هـر . دومره Oران نه و چـې د شـاه حسـ� لو�ـه یـې د پـالر غـچ وانخلـی
صورت شـامحمود د ارشف لـه خـوا ووژل شـو او د ده  د م.ينـې وروسـته د 
م�وېس وراره او د عبدالعزيز زوی ارشف د شاه محمود په Jای په اصفهان 

  .کې پاچا شو

  

  کمنيد شاه ارشف هوتک وا

د معصوم هوتـک پـه وينـا شـاه ارشف د عبـدالعزيز زوی چـې د يـوې خـوا د 
محمود نه د خپل پالر د وژلو له امله ما�ېجن و او د بلې خـوا د خپـل پـالر د 

لدې امله د هوتکو مرشـان د ارشف . ميل ضد دريq پلوي نه و Fه خوابدی و
لـ�ې  په کور کې رسه را\ول شول چې د شاهي کورن+ خپل من§ـي خوابـدي

دواړو خواو جرOې ته واک ورک. چې دا ستونزه د پWتني دود رسه سم . ک.ي
جرOې د دوی تر منq زړه بدOی پای ته ورسـاوه او ارشف يـې د . هواره ک.ي

ارشف چې د يوې خـوا زړه ور قومانـدان و . پوځ د يوې برخې قوماندان و\اکه
لومـايس هـم پکـې او د بلې خوا د خپل تره م�وېس بابا پوهه، �Jکـي او ديپ

را\وله شوې وه، د کورنيو تربـورۍ او ان د پWـتنو د قبيلـوي تفکـر نـه يـې د 
ده د شاه محمود رسه يـو Jـای د اصـفهان پـه نيولـو . فکر کچه ډېره لوړه وه

  .کې تورې ووهلې

کال د اپرېل د مياشتې پـه  ۱۷۲۷شاه ارشف د شاه محمود د وژلو وروسته د 
شـاه . نـE د اصـفهان پـر تخـت کWېناسـتنې�ه د شپhويشتو کالو پـه م ۲۶

ارشف تر پاچا کېدو وروسته ډېر زيار وکيb چې د شاه محمـود د وروسـتيو 
وختو د ک.و وړو نه Jورېديل خلک دالسـا او پخـال کـ.ي او پـدې برخـه کـې 

خو دی د يـوې خـوا د روسـانو او ترکـانو د سـيخ يرغـل او د . پوره بريالی شو
نو لکه شـاه زوی طه»سـب مـ�زا او نـادر بلې خوا د پارس د کورنيو مخالفي

برسېره پردې د شاه محمـود وژل پـه کنـدهار کـې د . افشار رسه مخامخ شو
شاه حس� هوتک له خوا د عبدالعزيز د غچ اخېستلو په بoـه وoOـل شـو او د 



 
 
 

 

  ١١٥/ یوه لن�ه رسوې

پدغو رشايطو کې هم ده وکولی شـول . کندهار نه هم وررسه مرسته ونه شوه
ديپلوماس+ له مخې د پـارس د خـاورې د  چې د خپل جنaي مهارت او پخې

افغانـانو ترکـانو . ساتنې په منظور روسيه او ترکيه دواړه پخپل Jای کWېنوي
کـال پـه همـدان کـې د دواړو لـورو  ۱۷۲۷ته د ماتې ورکولو پـه پايلـه کـې د 

ترمنq د سولې ت.ون السليک شو د دعه ت.ون له مخې ترکانو ارشف هوتـک د 
Oـه وپېژنـدلو او شـاه ارشف پـه پـارس کـې د ترکـانو پارس قانوC پاچـا پـه تو 

سوبې پـه رسـميت وپېژنـدلې او عـث»C سـلطان يـې د خليفـه واقعـي Jـای 
همدارنaه شاه ارشف روسـانو تـه . ناستی او د مسل»نو د مرش په توOه ومانه

هم ماتې ورک.ه چې د هغې په پايله کې روسان اړ شول چې د دواړو لـورو تـر 
دلته الزمه oOم چـې د شـاه ارشف د پخـې . سليک ک.يمنq د سولې ت.ون ال 

ډيپلوماسی د روVانولو لپاره د روسيې د حکومت او د پWـتون شـاه ارشف د 
 �۱۷۲۸اينده Oانو تر منq د سولې ت.ون چې د Oيالن د رشت په Vار کـې د 

کــال د فــربوري د مياشــتې پــه ديارلســمه نې�ــه الســليک شــو لوســتونکو تــه 
يې د لينينaراد د ارشيف د رويس م¦ نه محمـد ويل وړاندې ک.م چې م¦ 

  .Jلمي تهيه ک.ی دی

  -:د لوی او بخWونکي خدای په نامه دا الندې موافقتنامه اعالنيhي«

د اعليحرضت دوهم پېرت چې د \ولې روسيې امپراتور او د خزر د سمندر پـه 
غاړه اياالتو مالک دی لـه خپـل مقابـل لـوري اعليحرضـت شـاه ارشف چـې د 

Fنaه . پاچا او د ډېرو م§کو خاوند دی د سولې دا ت.ون کيhي] پارس[ران اي
ـاره د وسـلې پـر  چې موږ Oاون�يان يو او غواړو چې د نظامي شخ.و د حل د پ

د خـربو د اعليحرضـت دوهـم پېـرت د \ـولې . Jای له خربو Fخه کـار واخلـو
د روسيې له خوا عيل جناب سرت ج�ال واسييل ليواچوف د سـن4 الaزانـدر 

نWان درلودونکی او د خزر سمندر ساحيل واليـاتو لکـه Oـيالن، مازنـدران او 
اسرت اباد د \ولو رويس قواوو قوماندان او د اعليحرضـت شـاه ارشف د ايـران 

سرت پاچا او د ډېرو م§کو خاوند له خوا د افغاC اردو سرت سپاسـاالر ] پارس[

 
 
 

   

 ١١٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

الی جنابـان مسـتويف او ډېر محرتم سيدال خان بيaلر بيaي او ډېر درانـه عـ
عايل خاصه م�زا محمـد، اسـمعيل عمـر سـلطان او حـاجي محمـد ابـراهيم 
و\اکل سول، چې د دې سرتو دولتو او د هغو د اتباعو لـه خـوا يـې پـه اتفـاق 
رسه سوله د دواړه خواوو تر منO q�وره بللې ده او دا�ـي او حقيقـي يـووالی 

  .الزم بويل، د دوستی دا�ي ت.ون يې منلی دی

] پـارس[\ولې هغه م§کې او Vارونه له \ولو متعلقاتو رسه يې چـې پـه ايـران -۱
کې له طرفينـو رسه ضـميمه دي ، هغـه Jايونـه چـې پخـوا يـې رسحـد \اکـل 
شوی، Fه هغه Jايونه چې اوس يې رسحد \اکل شوی، د در�ـې مـادې رسه 

  .سم تر ابده پورې له طرفينو رسه ت.يل دي

راتورد خپـل دولـت لـه خـوا اراده کـ.ې ده اعليحرضت د \ولې روسيې امپ-۲
چې د اسـرت ابـاد، Oـيالن او مازنـدران واليتونـه چـې سـاحيل واليتونـه دي، د 

رسه لـري، ايـران ] پـارس[هغې زړې دوستی له کبله چې امپراتور يې له ايران 
ته ورپرېhدي پدې رشط چې دا واليات به په هېµ ډول بـل دولـت تـه ] پارس[

که له دې رشط رسه بې اعتنـايي وشـوه نـو يـاد شـوي او . نه پرېWودل کيhي
واليتونه به رسه له \ولو متعلقاتو يې د دوهم Jل له پاره روسيه ترصف کـوي، 
او تر ابده پورې به د روسيې نه بېلېدونکې برخې وOرJي او دا ت.ون به لغـوه 

  .کيhي

چـې پـه تفصـيل ذکـر سـوي او (د دواړو خواو رسحدونه به پدې ډول وي -۳
  .).ې تېرېhوموږJن

له معمول رسه سم سف�ان او مختار وزيران او هغه کسان چـې د طرفينـو -۴
له خوا لېhل کيhي تر هر Fه د مخه بـه نظـامي قومانـدانانو تـه خـرب ورکـول 
کيhي چـې لـه معمولـو ترشـيفاتو رسه د دوی درنـاوی او سـاتنه وکـ.ي او د 

  .ورسپارل سوو وظيفو تر پايه به يې حفاظت کوي

و دوستانه ليکنو کې چې طرف� معظم� يې يـو بـل تـه لېـhي دغـه په هغ-۵
موجود القاب او عناوين معترب دي، که دا ملک� معظمـ� لـه دواړو خـواوو 



 
 
 

 

  ١١٧/ یوه لن�ه رسوې

Fخه په خپلو القابو کې د Fه زياتوايل اراده وک.ي، بايد باوري اسـاس ولـري 
هېµ يو اړخ حق نه لري، هغه م§کې چې وېش يې سوی دی پـه خپلـو القـابو 

  .راويل او يا نوې سکه ووهي کې

هغه دعوې او شخ.ې چې د رسحدي عالقو او د رسحـدي اوسـېدونکو تـر -۶
منq پېWيhي بايد رسحدي قوماندانان يې پـه Vـه توOـه حـل او فصـل کـ.ي، 
زموږ سوی اتحاد له هر ډول اختالفونو Fخه خوندي پاتې يس، پدې کار کـې 

  .طرف� بشپ. واک لري

Fخه له يوې خوا Fخه بلې ته وروتWـتي تWـتېدلی که د طرفينو له سيمو -۷
س.ی بايد د خپلې دارايې رسه بېر ته خپلـې خـوا تـه وسـپارل يس، هـېµ خـوا 

  .حق نه لري چې تWتېديل خلک تر خپلې ح»يې الندې ونييس

د دواړو خواوو د سوداOرو د O�ې په غرض هر ډول مالونه پـه ازاده توOـه -۸
په سمندر وړل او راوړل کيhي او لـه پخـواC يو د بل عالقو ته په وچه او Fه 

معمول رسه سم به محصول Jنې اخېستل کيhي د دواړو هېوادو اتبـاع حـق 
لري يو د بل وطن کې د خپلو مالونو د خوندي کولو له پـاره کـاروان رسايونـه 
جوړ ک.ي، يو د بل ملک کې چې وغواړي ازاد سفر وک.ي او هم يـو د بـل لـه 

ريم هېواد ته مالونه تېر ک.ي، او هم يو د بل رعايـه، يـو ملکه په ازاده توOه د
  .د بل ملکو کې استوOنه غوره ک.ي

که چېـرې د طرفينـو پـه هېـوادو کـې د يـو بـل سـوداOر مـ. يس، مـال او -۹
دارايي يې پاته يس بايد مال او دارايـي يـې خونـدي وسـاتل يس، تـر Fـو چـې 

ل مملکـت قـانوC سـند قانوC وارث يې يا دربار ور معـريف کـ.ي يـا يـو د بـ
  .ورک.ي، بيا يې دې قانوC وارث ته بې زيانه وسپاري

دا غــوره تــ.ون چــې خــدای تعــالی پــه هغــه خــوښ دی او Vــه اتحــاد يــې -۱۰
راوستی دی، د دې د پاره چې تر ابده خونـدي پاتـه يس، د دواړو خـواوو پـه 
ـلې کيـhي او يـو و  Wکلی ک.ای يس او دوې نسخې به په يو ډول کV مهرونو
بل ته سپارل کيhي، د دې \اکلو واکمنو استاJو له خوا چې بشـپ. اختيـارات 

 
 
 

   

 ١١٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  .لري مهر او الس ليک تصديق کيhي او يو بل ته سپارل کيhي

  ۱۳۲»۱۳د فربوري  ۱۸۲۷درشت Vار -Oيالن

د افغانسـتان او روسـيې د سـيايس «محمد ويل Jلمی پخپل کتاب کې چـې 
افغانســتان او روســيې تــر مــنq د دغــه تــ.ون د » روابطــو تاريخچــه نــوميhي
  .ديپلوماتيکو اړيکو پيل oOي

شاه ارشف د روسيې او ترکيې رسه په جa.و کې زيات افغانان د السه ورک.ل 
او پـه پــوځ کــې پــردي خلــک زیــات وو نـو پــه پــای کــې يــې مــاتې وخــوړه او 
دابراهيم بلوچ له خوا د دېرشو کـالو پـه منـE ووژل شـو او پـه پـارس کـې د 

  .پای ته ورسېد پWتنو واک

  

  د شاه حسJ هوتک واکمني

کې د پارس د نيولو په موخه د کنـدهار  ۱۱۳۸شاه محمود هوتک کله چې په 
نه روان شو نو د کندهار تخت يـې خپـل کرشـ ورور شـاه حسـ� هوتـک تـه 

دغه مېـ.C، پوهنپـال، او ادبپـال پاچـا لـه غـزC نـه تـر سيسـتان او . وسپاره
د . جاتو پـورې پـه عـدل او انصـاف واک وچلـوه هراته د ژوب، Oومل او دېره

ده مې.نتوب د نادر د نيواک Oرو پوJونو رسه د کندهار په ساتنه کې چې د 
دی چـې . يوه کال نه يې زيات وخت ونيو په ډاOه شو او تلپاتې نوم يې وOا\ه

د مال يارمحمد نه زده ک.ې ک.ې وې د پـوهنې، شـعر او ادب رسه يـې ډېـره 
د خپلـې پاچـاه+ پـه دوران کـې د نـارنج پـه مـا�+ کـې د ده . مينه درلوده

د . پوهــانو، شــاعرانو او اديبــانو غونــ�ې رابللــې او يــو کتــابتون جــوړ کــ.ی و
کندهار د نسکورېدو رسه شـاه حسـ� هوتـک چـې د يـوه کـال مقاومـت نـه 

د نادر افشار له خوا دی او د هوتکيانو نـور .وروسته نادر افشار ته تسليم شو
ارس ته ولېhل شول او هلته د نادر افشار په امر پـه زهـرو ووژل نامتو کسان پ

ـای تـه . روح د Vـاد وي. شو پـدې توOـه د هوتکيـانو دېـرش کلنـه وکمنـي پ
  .ورسېده



 
 
 

 

  ١١٩/ یوه لن�ه رسوې

  د هوتکيانو په دوره کې پ�تو ژبه

ـال پWـتو  اوس به وOورو چې هوتکيانو د خپلې دېـرش کلنـې واکمنـ+ پـر مه
  .ژبې ته Fه ک.ي دي

ال بابا وسله والو او فرهنaي مبارزو د هوتکيانو په وسـله د روVان پ� او خوش
د هوتکـو پـه دوران کـې د  .والې او فرهنaي مبارزې خپل ژور اغېز اچـولی و

خوشال او د ده د کورن+ او پ�وانو اثار، د پWتونخوا پـه Oـوټ Oـوټ کـې د 
 .aـانJ ازې او د حميد بابا او د هغه پ�اوانو او پـهaې رح»ن بابا د شاعری ان

توOه کاظم خان شيدا چې پـه خپلـه شـاعرۍ کـې هنـدي سـبک تـه پراختيـا 
هوتکيانو هم فرهنaې چـارو او پـه Jـانa.ې . ورکوله ارزVتمن اثار موجود وو

  .توOه پWتو ژبې او ادب ته د قدر وړ خدمتونه وک.ل

د . د مخه مـو د هوتـک بابـا او د هغـه زوی ملکيـار د شـعرونو یادونـه وکـ.ه
د پWتو ژبې نـامتو شـاعره او پوهـه Vـ§ه د مـ�وېس خـان هوتکو په \رب کې 

مـ�وېس خـان د دې پـوهې او . مور د سـلطان ملخـي تـوخي لـور نـازو انـا وه
د پــالر د م.ينــې وروســته، د دې مېرمنــې پــر غــاړه د . زړورې Vــ§ې زوی و

نـازو انـا يـو د شـعر . خپلې کورن+ د چارو اداره او خپل ولس مرشتوب ولوېد
وه زره بيتونه لري او الندې رباعي يې پـه پ�ـه خزانـه کـې ديوان درلود چې د

  :خوندي ده

  ســــــحرOه وه، د نــــــرOس ليمــــــه النــــــده

  FــاFکي FــاFکي يــې لــه ســرتOو YFېــده

  مـــا ويـــل Fـــه دي، کWـــلی Oلـــه ولـــې ژاړې

  ۱۳۳ده ويل ژوند مـې دئ یـوه خولـه خندېـده

  

م�وېس نيکه، شاه محمود هوتک، شاه حس� هوتک او شاه ارشف هوتـک د 
د دې دورې لوړو شخصيتونو . ژبې او پWتو ادب ودې ته پام اړولی وو پWتو

لکه لوی جـ�ال سـيدال نـارص، بابوجـان بـاt، مـال زغفـران، بهادرخـان، مـال 

 
 
 

   

 ١٢٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

پ�محمد مياجي، داودخان هوتک، مېرمن زينبه او نورو په پWتو ژبـه ليکنـې 
  . او شاعري کوله

ـانو د نـورو پWـتنو رسه پـه Oـ�ه د صـفوي  د مخه مو يادونه وک.ه چې هوتکي
يرغلونو په وړاندې د خپل وطن د ساتنې تر Fنaه فرهنaي چـارو تـه پاملرنـه 

کـال کـې يـو  ۱۷۲۲شاه محمود هوتک د اصـفهان د بـري وروسـته پـه . وک.ه
شيعه «:فرمان په شپhو مادو کې خپور ک. چې په در�ه ماده کې راغيل دي

) ج(پوهېhو چـې خـدای موږ نه . Oان دې شيعه وي او سنيان دې سنيان وي
د فرمـان دا مـاده Vـيي چـې ده Fـومره پـراخ نظـر  ۱۳۴»به د چـا رايض وي

د هوتکيانو په دوره کې په لسaونو پWتانه پوهان، شـاعران او مـولف� . درلود
منq ته راغلل چې اوس به په لن� ډول د دې دورې ليکوال د پ�ـې خزانـې، د 

سل پa.ۍ «هوتک د کتاب  ، د معصوم»هوتکيان«روف بېنوا د کتاب لعبدا
  او نورو نه دO�ې اخېستنې له مخې دروپېژنم » او يو پ.ون+

پوهه پالونکی پاچا شاه حس� هوتک، چې پخپله يو عاº او اديـب شـخص و، 
د . د کندهار نارنج شاهي ما�+ کې په اون+ کې يو Jل ادt غونـ�ې رابللـې

د ده په .ار وليکل شولده په الرVونه د پ�ې خزانې ارزVتناک کتاب او نور اث
امر پېWور ته کاتبان ولېhل شول چې د رح»ن بابا لـه ديـوان نـه Fـو نسـخې 

دی پخپلــه شــاعر و او یـو مرتــب او بشــپ. . تيـارې او کنــدهار تــه يـې راوړي
  :چې د شعر �ونه يې دا ده. ديوان يې درلود

ــــه چپــــاو چــــور کــــ.م   بېلتانــــه دې د غمــــو پ

ــا دو  ــه ت ــې د هجــران يــې ل ــارو ک ــه تي   ر کــ.مپ

  بېلتانــــه دې هســــې اوVــــکې راخپــــرې کــــ.ې

  ســتا د فکــر پــه Oــرداب کــې تــل عبــور کــ.م

ــــه ــــرۍ ت ــــ.ی مــــې کWــــېوت و م ــــراق پ   د ف

  پـــه جهـــان کـــې يـــې رســـوا لکـــه منصـــور کـــ.م

  



 
 
 

 

  ١٢١/ یوه لن�ه رسوې

ــــربې ــــم ناVــــاد �ــــه دل ــــه وصــــال دې ه   !پ

  د بېلتــــون فکــــر پــــه زړه کــــې ناصــــبور کــــ.م

  د بــــا�و غشــــی مــــې وخــــوړ پــــه aJــــر کــــې

ــــزو مهجــــور  ــــه غمــــزو غم   کــــ.مغ»زانــــو پ

ــــې ــــه لېونــــو ک ــــاد زمــــا، د عشــــق پ ــــق ي   خل

ــ�«زه  ــ.م» حس ــهور ک ــت هســې مش   ۱۳۵محب

  

محمد هوتک د شاه حس� د دربار ادt ليکوال و چې د شاه حس� پـه امـر 
نومـوړي د پ�ـې خزانـې . او الرVوونه يـې د پ�ـې خزانـې نـامتو کتـاب وليکـه

وان او د شـعر ديـ) خالصـته الطـب(، )خالصته فصاحت(برسېره درې کتابونه 
  :د ده د شعر بېلaه دا ده.ليکيل دي

ــــام را ــــو ج ــــو ډک ي ــــه د رسو مل Fــــاقي پا   س

ـــــــم ارام را ـــــــاارام ي ـــــــه غمـــــــه ن   ســـــــتا ل

  بېلــــه ميــــو د بهــــار ننــــدارې Fــــه کــــ.م؟

ـــــی Vـــــه پيغـــــام را Vـلی ســـــو د خو ـــ   پرسـ

  نــه نشــاط ســته، نــه مســتي ســته،نه رنــدي ســته

ــد« ــام را  » محم ــې ج ــو هس ــه د اور ډک ي   ۱۳۶ت

  

دی د . د دورې لـه لويـو اديبـانو او پوهـانو نـه و ريدي خان مومند د هوتکـو
ــhدې ملaــری و ــاهنامه . مــ�وېس خــان ن ــوم.ی ش ــه پWــتو ژبــه کــې ل ده پ

وليکله چې Fلور زره بيتونه يې درلودل چې شاه حسـ� یـو زر ) محمودنامه(
خو د هغې Jينې برخـې پـه . طالوې د انعام په توOه ورک.ې او بيا ورکه شوه

ريـدي خـان مومنـد د محمودنـامې برسـېره د . پ�ه خزانـه کـې خونـدي دي
  :د شعر بېلaه يې دا ده. غزلو، مثنوي او رباعياتو يو بشپ. ديوان هم درلود

  

 
 
 

   

 ١٢٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  چـــــې م�خـــــان تلـــــل اصـــــفهان تـــــه و نـــــه

  مــــخ يــــې مکــــې د پــــاک ســــبحان تــــه و نــــه

ـــتون Wـــوال د پ ـــول اق ـــ. \ ـــرض ک ـــې ع ـــا ت   پاچ

  ۱۳۷د Oــــور�O ظلــــم بــــد احــــوال د پWــــتون

  

ده پـه . يوازې د تورې س.ی و بلکې د پWتو ژبې شاعر هم وبا بو جان باt نه 
په نامـه پـه » قصص العاشق�«نامتو کيسه د ) شها او Oالن(کال کې د  ۱۱۲۹

  :پWتو نظم ک.ه  د ده د شعر بېلaه

  عشــــق يــــو هســــې توريـــــال+ دی

ـــرۍ دی ـــې ب ـــر هـــر Jـــای ي   چـــې پ

ـــــوزان دی ـــــې س   د عشـــــق اور هس

ـــــان دی ـــــوJلی يـــــې جه   چـــــې س

ــــــه ز ــــــقه کل ــــــې عش   ړه دیزړه ب

  ۱۳۸چـــه بـــې عشـــقه زړه د مـــ.ه دی

  

پ�مجمــد ميــاجي د هــوتکي دورې نــامتو پــوه او روحــاC شخصــيت و او د 
م�وېس خان لـه خـوا د لـوم.ی جـوړې شـوې مـيل جرOـې غـ.ی هـم و او د 

دی پـه اصـفهان کـې د شـاه محمـود . م�وېس خان په \ولو هYو کـې Oـ� و
دی شاعر او ليکـوال هـم  .هوتک او بيا د شاه ارشف هوتک مرشد او مشاور و

کتابونــه پــه پWــتو ) الفــرايض فــی رد الــروافض(او ) افضــل الطريــق(و چــې د 
  :د شعر بېلaه يې دا ده. کWيل او بل کتاب يې نظم دی

  ې خلييل وــــــــشيخ متي چ

  ۱۳۹دی له آره لوی وايل و

نوموړې لـه خپـل کـورt t . C زينب د م�وېس خان پوهه او اديبه لور وه
کي مال نورمحمد نه زده ک.ې وک.ې او بيا يې پخپله د کـورن+ د خلکـو Vوون



 
 
 

 

  ١٢٣/ یوه لن�ه رسوې

دې د خپـل پـالر د م.ينـې وروسـته د . د Vوونکې دنـده پـه غـاړه واخېسـته
دې بـه د  .هېواد په چارو کې د خپلو ورو�و رسه په �Oه لويه ون�ه واخېسـته

خپل پوهې خوVوونکي او ادبپال ورور شاه حس� رسه تل د هېواد د ستونزو 
ـارصې . په هوارولو کې خپل رايه ورکوله د نادر افشار له خوا د کندهار د مح

د کنــدهار د . پــه مهــال د خپــل ورور رسه اوږه پــر اوږه د Vــار ســاتنه کولــه
ېر مرشـانو رسه يـو محارصې د پای ته رسېدو وروسته مېرمن زينب د يو شـم

برسـېره . Jای د د نادرافشار رسه د سولې په خربو اترو کې برخـه واخېسـته
  :د شعر بېلaه يې دا ده. پردې د پWتو ژبې شاعره هم وه

  ږغ ســو چــې ورور تېــر لــه دنيــا ســونا

  قنــــــــدهار واړه پــــــــه ژړا ســــــــونا

  زړه مـــې پـــه ويـــر کـــې مبـــتال ســـونا

ــونا ــا جــال س ــه م ــود ل ــاه محم ــې ش   چ

  راتـــه تـــورتم دی نـــا دا روڼ جهـــان

  زړه د بيلتـــون پـــه تيـــغ کـــ.م دی نـــا

ــا ــر مــاتم دی ن ــه ډې   هوتــک غمجــن پ

ـــا ـــرهم دی ن ـــو ب ـــاج م   د پاچـــاه+ ت

  چې شـاه محمـود تېـر لـه دنيـا سـو نـا

ــــه ژاړه ســــو نــــا   ۱۴۰کنــــدهار واړه پ

  

مال زعفران تره کي د هوتکيانو د دورې یو سـرت پـوه و چـې د شـاه حسـ� د 
نوموړي پـه . اه حس� د زوی محمد استاد ودربار سيايس مشاور او هم د ش

دی د . په نوم کتاب ليکلـی دی) Oلدسته زعفران(طب او حکمت کې يې د 
شاه حس� د سف� په توOه نادرافشار ته لېـhل شـوی و چـې د دواړو خـواوو 

بدې ترتيب مال زعفران يـو سـيايس شخصـيت هـم . بنديان رسه تبادله ک.ي
  :شاعر هم و چې بېلaه يې دا دهدی برسېره پردې د پWتو ژبې . و

 
 
 

   

 ١٢٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  ننـــداره Oـــورئ بخـــتد حســـ� بادشـــاه د 

ــا ــال ک ــکرو ژوب او ش Wــه ل ــتح پ ــې ف ــې ي   چ

ـــه ـــور ت ـــې راوړی دی حض ـــری ي ـــې دا زي   چ

  ۱۴۱نو زعفران انعـام پـر رس زعفـراC شـال کـا

  

د هوتکيــانو د دورې نــامتو سپاســاالر ســيدال خــان نــارص و چــې د هوتکــو د 
د پيــل نـه د هوتکيـانو د شاهنشــاهی او دورې د ازادۍ بخوVـونکي نهضـت 

واکمن+ تر نسکورېدو پورې يې د تېري کوونکو رسه په زړورتيا جa.ې کـ.ې 
ده د کندهار د کالبندی په مهال د شاه حسـ� د زوی محمـد رسه يـو . دي

Jای د کالت د کال د ساتلو دنده په غاړه درلـوده چـې پـه پـای کـې د نـادر 
او سـيدال خـان نـارص يـې د دواړو سـرتOو د افشار له خوا دواړه ونيول شـول 

پـه دې ترتيـب د سـرتOو د ړنـدولو دود د . ليدو د خواږو نـه بـې برخـې کـ.
دی برسـېره . پارس نه موږ ته راغـی لکـه چـې د مخـه د مغولـو نـه راغلـی و

  :د شعر بېلaه يې دا ده. پردې د پWتو ژبې شاعر هم و

ـــو ـــران س O ـــې ـــه هس ـــا ل ـــار م   ي

ــــو ــــول جهــــان س ــــر \ ــــر ت   را تې

ــــرتOو ــــه س ــــنم پ ــــه وي ــــور ن   ن

ــو ــان س ــه جان ــول رات ــان \   ۱۴۲جه

  

محمد صديق پوپلزی د هوتکو د دورې د Jوانو شـاعرانو نـه و چـې د مينـې 
  :شاعري يې ک.ې او د شعر بېلaه يې دا ده

ـــلکه بلبل چې بې له Oله بل ارم   ان نه لريـ

  ۱۴۳هسې بې ياره بله هيله عاشقان نه لري

بهادرخان د شاه حس� هوتک د Jواکونو ساالر و چې د شال او ژوب بـری د 
ده د نوم رسه ت.او لري او د م�وېس خان له خوا د جوړې شوې مـيل جرOـې 



 
 
 

 

  ١٢٥/ یوه لن�ه رسوې

د شـعر . ده د پوهانو او اديبانو رسه مينه درلـوده او پخپلـه شـاعر و. غ.ی و
  :بېلaه يې دا ده

  بيلتون دې زور دی تر ليمو مې سـهار نـم FـاFي
  

  لکه شبنم JاFي

  

  دا رسه ياقوت مې په ملن کې سـتا پـه غـم FـاFي
  

  په غم اF ºاFي

  

ــاFي F ــم ــه چ ــتا پ ــو س Vــاران د او ــی ب   Oــوره ليل
  

  F۱۴۴نaه پر چم FاFي

  

داود خان هوتک د محمد هوتک پالر او د مـ�وېس نیکـه د جنaـي سـاالرانو 
  :د شعر بېلaه يې دا ده. دی د پWتو ژبې شاعر هم و. نه و

ـــ ـــل يسچـــې د چ ـــې ب ـــه زړه کـــې اور د مين   ا پ

ــال يــې بــل يس ــ�ې ح O ــې ملبــې ــه اوربــل ي   پ

  اور د مينـــــې کـــــه مـــــري د زړه لـــــه مينـــــې

  ۱۴۵د اوربـــل مينـــه کـــه تـــل د زړه پـــه تـــل يس

  

هللا يار اپريدی د هوتکيانو د دورې يو شاعر دی چې د شعر ديوان يې درلود 
  :او د شعر بېلaه يې دا ده

  بهر به نه شم چې ستا په غم کې بنديوان يم را

  ۱۴۶د بيلتون اوVې تويومه بې پرهر به نه شم

باز توخي د نامتو محمد هوتک ملaـری او د دې دورې د پوهـانو او شـاعرانو 
  :نه دی چې د شعر بېلaه يې دا ده

  

 
 
 

   

 ١٢٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  ې له ما ک.ې بيلتونـــــــراسه پر FنE، راسه ليلی ول

  ۱۴۷دا ستا له غمه مې زړOی دی په رسو وينو Oلaون

  

اياز هم د هوتکيانو د دورې شاعر و چې د شعر ديوان يې درلـود او د مخمد 
  :شعر بېلaه يې دا ده

ــــان برخــــه ــــري د عرف ــــې ل ــــه دی چ   زړه هغ

ــــان برخــــه ــــا د انس ــــه دني ــــه ده پ V ــــه   دغ

ـــان وي ـــه عرف ـــر، ن ـــې مه ـــه ي ـــې ن   هغـــه زړه چ

ــه ــان برخ ــاFيزه انس ــې د ن ــد ک ــه ژون   ۱۴۸وړي پ

  

ده د شعر ديـوان درلـود . شاعرانو نه ونرصهللا خان اندړ د هوتکو د دورې د 
  .او د نرص په تخلص يې خپل شعرونه ويل

  د مينـــــانو وصــــــال عـــــ� لــــــوی اخـــــرت دی نــــــا

ــ«یــو خــو خــوار    لــه خپــل بختــه مــرور دی نــا» نرص

ــا ــر دی ن aيJ ــت ــوی درس ــه س ــه پ   د بيلتــون اور دی چ

  ۱۴۹هــېµ نــه جــوړيhي د بيلتــون کــاري پرهــر دی نــا

  

» جa.ه د محمود افغان، نيول د اصـفهان« د پWتو ژبې دوهمه شاهنامه چې
په نامه ياديhي محمد ام� رسپرېک.ي چې هغه وخت د شـپh دېرشـو کـالو 

. و، په پWتو نÙ ليکلې چې د پېWې بيان په پWتو ږغونو او نارو بدرOه کيـhي
کال کې د شاه محمـود هوتـک رسه د اصـفهان د نيولـو  ۱۱۳۵محمد ام� په 

يب هللا رفيـع د Fې.نـې لـه مخـې مرا�ـی او پـه دی د حب. په جa.ه کې مل و
. نارصو کې ميشت و او د ارسالخان نارص تر ب�غ الندې اصـفهان تـه تللـی و

ده مبـارک «: د ده د کتاب په هکله د ده زوی حـافظ نورمحمـد لـيکيل دي
چې حال د دې جa.ې پخپله ليـدلی و، نـو وړوکـی کتـاب پـه ژبـه خـواږه د 



 
 
 

 

  ١٢٧/ یوه لن�ه رسوې

ــی و او نــوم د دې کتــاب پWــتو کــې پــه حــال د دې جaــ.ې ل جaــ.ه د (يکل
حق دا دی چې ډېر رVـتينی بيـان دی . دی) محمود افغان، نيول د اصفهان

او دا کتاب په ز�يـو د پWـتنو لـه جهتـه د بـدلو د قومـو قيمتـي دی او نـر و 
ــتي دي ــې خواهش ــوی ي ــم او ل ــ§ې او ک V«۱۵۰ . ــا د ــه وين ــل پ ــواد م د هې

  .دا ک.ي ديمحمدام� رسپرېک.ي شعرونه استاد رشاد پي

برســېره پــردې محمــد حــافظ واعــظ بــارکزی د هوتکــو د دورې د پوهــانو او 
پـه ) تخفـه واعـظ(ده په پWتو ژبه شعر وايه او يو کتـاب يـې د . واعظانو نه و

  . نامه په پWتو ژبه ليکلی دی

همدارنaه عبدالطيف اFکزی د شاه حس� د مهال وتلی پوه او شاعر و چـې 
په شعر ليکلـې او پـه پ�ـې خزانـې کـې خونـدي کيسه يې » سوی او اوښ«د 
نورمحمد توخي د مال يـار محمـد خـان زوی هـم د هوتکيـانو د دورې د . ده

پن§ــه کالــه پــه هــوتکي شــاهي کــورن+ کــې . نــامتو پوهــانو او Vــوونکو نــه و
يـو . د شاهي کورن+ V§و، زامنو او نجونو ته سبق وايه. خصويص Vوونکی و

. نامـه ليکلـی او د پWـتو ژبـې شـاعر هـم و پـه) نافع املسـلم�(کتاب يې د 
همدارنaــه . محمـد طـاهر جمريـا�ی هــم د هوتکـو د دورې پWـتون شـاعر و

) محاسن الصـلوات(محمد عادل ب.ېµ د هوتکو د دورې د پوهانو نه و چې د 
بـل سـ.ی محمـد . دی برسېره پردې شـاعر هـم و. په نوم يې کتاب ليکلی و

پـه » روضـه ربـاC«هانو Fخه و چـې د فاضل ب.ېµ د هوتکيانو د دورې له پو 
محمد نور ب.ېµ هم د هوتکو د دورې لـه پوهـانو Fخـه و او . نامه کتاب لري

همدارنaـه محمـديونس . محمد هوتک وايي چـې د پWـتو ژبـې شـاعر هـم و
پـه نامـه ) جـامع الفـرايض(توخي د کندهار د جـامع جومـات مـال امـام او د 

يارمحمـد هوتـک د هوتکيـانو د  .کتاب لري چې په پWتو ژبه يـې ليکلـی دی
د شاه حسـ� هوتـک اسـتاد و شـاه حسـ� . دورې له پوهانو او Vوونکو نه و

هوتک به ده ته خپل شعرونه ورکول چې نيمa.تيـاوې يـې پـه Oوتـه او سـمې 
بل کتاب چې د هوتکيانو پـه دوران پـورې اړه لـري د حـافظ نورمحمـد .ک.ي

 
 
 

   

 ١٢٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

وميhي، چې د خپل پـالر پـه ن) قصه د برېWنا يا خدۍ(عشقي کيسه ده چې 
چـې خطـي نسـخه يـې حبيـب هللا .ه ق کې ليکلې ده ۱۲۰۴پله رهي شوی، په 

پدې توOه د هوتکو واکمنو  په پWتو ويناوې او ليکنـې . رفيع رسه خوندي ده
کولې او د هوتکو دولـت د پWـتو ودې او پراختيـا تـه د قـدر وړ چـوپ. کـ.ی 

دفرتي ژبـې حثیـت درلـود او د پWتو د هوتکو په دوره کې د رسمي او . دی
  .دربار ژبه وه
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  يوولسم �پرکی

  

  سدوزيان او پ�تو ژبه
  

  احمدشاه بابا

درانيانو هغه مهال، چې په کندهار کې د م�وېس خان هوتـک پـه مرشـۍ د 
لوم.ي افغان دولت بنس4 کېWودل شو، په هـرات کـې ابـدايل دولـت جـوړ 

افشــار لـه خـوا ړنـE شـول او \ــول کـ.و چـې وروسـته دواړه دولتونـه د نـادر 
خـو کلـه چـې نـادر افشـار د . افغانستان يې تر خپلې واکمن+ الندې راوست

پارس په خبوشان کې ووژل شـو نـو احمـد خـان، چـې د نـادر افشـار د Oـارد 
افرس او د هغه د کورن+ د ساتنې دنده ور په غاړه وه او د نادر افشار د بـاور 

ــولaي  ــوJي \ ــانو د پ ـار د وړ او د افغان ــادر افشـ ــتيال و د ن ــدان مرس د قومان
د نـادر افشـار مېرمنـې د . کورن+ عزت يـې د پارسـيانو د تېـري نـه وژغـوره
په نامه د نـ.ۍ » کوه نور«احمد خان د دې کارنامې د قدردان+ په خاطر د 

محمد اعظم سيستاC د انج� کهکـدای د . تر \ولو نامتو املاس ده ته ورک.
غـه د کـوه نـور املـاس مغـويل بـابر د ابـراهيم ليکنې پر بنس4 وايـي چـې د

او بيا نـادر افشـار د مغـول  ۱۵۱.لودي د مېرمنې او مور نه په زور اخېستی و
او لکه چې د مخه مې يادونـه وکـ.ه . واکمن محمدشاه OورOاC نه واخېست

د نادر افشار مېرمنې احمد خان ابدايل ته وبخWه چې وروسته د شاه شجاع 
رنجيـت سـنE نـه انaرېزانـو السـته راوړ چـې اوس د  نه رنجيـت سـنE او د

  .انaلستان ملکې تاج پرې Vکلی شوی دی

د نادرشاه افشار د وژلو وروسته احمدخان بېرته د خپلو ملaرو رسه کنـدهار 
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دلته پWتنو مرشانو چې د نادر افشار په واکمن+ کې يـې پـوره . ته راوOرزېد
. خپل هېواد خپلـواک کـ.ي سيايس تجربه تر السه ک.ې وه پرېک.ه وک.ه چې

کال کې د کندهار په ش� رسخ کې رسه جرOه شول او د نهو  ۱۷۴۷دوی په 
ورJو نه وروسته د صابر شا پ� په وړاندیز احمـد خـان د افغانسـتان د پاچـا 

  .پدې ترتيب د نوي افغانستان بنس4 کېWودل شو. په توOه و\اکل شو

ر اباسينه خپلـواک افغانسـتان د احمد شاه لوم.ی موخه دا وه چې د امو نه ت
د دې موخې د السته راوړلو لپاره غWتيل پوځ جوړولو ته اړتيـا وه . جوړ ک.ي

هغـه مهـال د بـې وزلـې . چې زيات لWaت پرته يې د جوړېدو شـونتيا نـه وه
. پWتنو نه دومره پيسې نه وې چې دا د اړتيا وړ ماليه ور Fخـه را\ولـه کـ.ي

ند نه پارس تـه روانـه وه احمدشـاه خپلـه خو د Vه مرغه هغه خزانه چې د ه
احمـد . ک.ه او ده ته يې د دې توان ورک. چې يـو غWـتلی پـوځ تنظـيم کـ.ي

شاه د دغه پوځ پـه مرسـته پـه لنـ�ه مـوده کـې وکـ.ای شـول چـې د امـو او 
اباس� تر منq د هېواد خاوره د پارس د صفويانو، د هنـد د مغلـو او ازبکـانو 

بيــا يـې د خپلـو نــورو . فغانسـتان جـوړ کـ.يلـه منaلـو خالصـه او خپلــواک ا
لWکرکشـيو پـه پايلـه کـې پــه کشـم�، پنجـاب، سـند، بلوچسـتان او پــاريس 

  . خراسان يا پخوان+ پارتيه کې د واک په خپرولو رسه امپراتوري تاسيس ک.ه

احمد شاه دراC د ننه په هېواد کې خپلواک دولت تنظـيم چـې پـه رس کـې 
ـانو . ودرېد يې دی پخپله د پاچا په توOه ايالتي اداره يې وليس خانـانو او مرش

Jکـه د ده د واکمنـ+ پـه . ته پرېWوده او دوی په کورنيو چارو کـې ازاد وو
مهال د افغانستان په هېµ سيمه کې د ده په وړانـدې خلـک پورتـه نـه شـول 
 qـ�وډی رامـنO تل چې د ده په نشـتوايل کـېVينو ج�االنو غوJ خو بيا هم

د نـور محمـد . ې وJپل شول او Jينې پخال کـ.ای شـولته ک.ي چې Jينې ي
خان عليزي، کدوخان او محبت خان پوپلزي دسيسه، د عبدالغني خان چـې 
د احمدشاه بابا ماما و او د هغه د ملaرو دسيسه، په کندهار کې د سـلطنت 
نايب لق»ن خان د احمدشاه بابا وراره دسيسه، د هرات د وايل دروېش خان 
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  .د نص� خان بلوچ رسغ.ونه يې �ونې ديهزاره دسيسه او 

پدې ترتيب دی د پورته يادو شوو سرتو کارونو په پايله کې د خپلو خلکو لـه 
  .خوا د بابا په نوم ياديhي او تلپاتې درناوی يې وOا\ه

خو لکه Fنaه چې هره پديده مثبت او منفي اړخونـه لـري نـو د ده د سـرتو 
ې ايWـي دي Jينـې تېروتنـې هـم م�اثونو په FنE کې چـې مـوږ تـه يـې پـر 

وک.ې چې د ده له خوا جوړې شوې امپراتـورۍ او هـم پخپلـه افغانسـتان تـه 
  .يې ناوړه پايلې هم درلودې

زما په فکر لوم.ۍ تېروتنه دا وه چې ده د پارس نه سيايس ازادي وO�له خـو 
ده پـاړيس دفـرتي ژبـه کـ.ه او پاړسـيوان یــې . کلتـوري ازادي يـې ونـه O�لـه

کې احمدشاه بابا مشـهد تـه ننـووت  ۱۱۶۷کله چې په . مورين ک.لدفرتي ما
د محمد تقی ش�ازي نه غوVتي و چې د مـ�زا مهـدي اسـرتابادي غونـدې 

نومـوړي . يو تک.ه تاريخ ليکونکی او د غون�ې Oذارش ليکونکی ورته ومـومي
محمـود حسـيني جـامي . احمدشاه بابا ته محمود حسيني جامي ور وپېژاند

qخراسان د جام نه دی د نادر افشار په دودمـان کـې د منشـی  چې د لوېدي
همدارنaـه مـ�زا . توب دنده درلوده او د شاه رخ م�زا نـhدې کسـانو نـه و

هادي خان قزلباش يې د داراالنشا مرش م�زا عيل خـان رضـاخان قزلبـاش د 
. اعلی ديوان مستويف او د \ولې خزانې مرشـ يـې هنـدو التفـات خـان و\اکـل

او هم د اقتصـاد د ژبـې پـه توOـه   پاړسو په افغانستان کې د دربار پدې توOه
  .پاتې شوه 

بله تېروتنه يې دا وه چې ده منظم پوځ د غ�پWـتنو او پـه Jـانa.ې توOـه د 
پارس د قزلباشانو نه جوړ ک. چې زما په اند د پارس پلوه شاه زوی تيمـور پـه 

قزلبــاش د ايــران د . واک راوســتلو کــې يــې شــايد \ــاکونکی رول لوبــولی وي
  .فرهنaي Vکېالک يوه اغېزمنه وسيله شوه چې تر ننه دوام لري

احمدشاه بابا لکه چې د مخه مې يادونه وک.ه خپل ساتونکی Oارډ چـې غـالم 
خانه نومېده د نادر افشار په دود چې خپل ساتونکی Oـارډ يـې د غ�پـاريس 
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و، د غـ� پWـتنو او پـه  قبيلو لکه افغانانو، بلوچو، ترکمنو او ازبکـانو نـه جـوړ
Jانa.ې توOه د ايران د قزلباشـانو چـې د افغانسـتان پـه مهمـو Vـارو کـې د 

د پوهانـد ډاک�ـر محمـد . نادر افشار له خوا Jای په Jای شوي وو، جوړ کـ.
د حکومـت چـارې غـ� دراC قومونـو تـه «حسن کاک. په وينا احمدشاه بابا 

ياC قزلباشانو نـه جـوړ و، دري  منظم پوځ يې له غ� دراC قومونو. وسپارلې
 ۱۵۲».يې د دفرت ژبه ک.ه او دري ويونکي افغانان يې دفـرتي مـاموران شـول

همچنانکه پادشـاه افشـار بـرای «همدارنaه محمداعظم سيستاC ليکي چې 
دسته جات Oارد محافظ خود از قبايل غ� ايراC مثل افغان، بلـوچ، و ازبـک 

ز دسته غالمخانـه را از عنرصـ غـ� پشـتون احمدشاه بابا ني. استفاده مېکرد
تشکيل داد و سپاهيان تعليم يافته و جنE ديده قزلبـاش را کـه نـادر افشـار 

کـه نـادر افشـار  ۱۵۳» .در کابل و پنجاب Oذاشته بـود، در ان داخـل �ـود
خپل ساتونکی Oارډ د غ� پاريس قبايلو نه جوړ و نو المل يـې دا و چـې نـادر 

کمنو په پارس کې د خلکو لhه کی جوړولو او د پارسـيانو افشار ترکمن و او تر 
خــو احمــد شــاه بابــا پWــتون او پWــتانه پــه . د وېــرې نــه يــې دا کــار کــ.ی و

افغانستان کې د خلکو ډېره کی جوړولو او خپل سـاتونکی Oـارډ يـې بايـد پـه 
  .زياته اندازه د پWتنو او نورو افعانانو نه جوړ ک.ی وای

  

  ژبهاحمدشاه بابا او پ�تو 

. احمد شاه بابا داسې مهال واک ته ورسېد چې عمر يې پن§ه ويشـت کالـه و
ده په پن§ويشت کلنه واکمني کې لکه چې د مخه مـې يادونـه وکـ.ه داسـې 
سرت کارونه وک.ل چې نه يوازې افغانان بلکې ن.يوال هم ورته Oوتـه پـه غـاښ 

ۍ او د احمـد شـاه بابـا د هېـواد ابـاد. دغو سرتو کارونو وخت غوVـته. دي
ـاه  کلتوري پخو بنس�ونو جوړولو ته پوره وخت ونه موند  پدې ترتيب احمدش
بابا که Fه هم پاړسو رسمي ژبه ک.ه خو بيا هم خپلـې مـورن+ ژبـې پWـتو تـه 

  .بې توپ�ه نه و



 
 
 

 

  ١٣٣/ یوه لن�ه رسوې

نوموړي شاعر و او د خپل نيکه کامران خان غوندې چې کليد کامراC کتاب 
ژبه ووايه او نن يې خپلو پWتنو تـه د يې په پWتو ليکلی و خپل شعر په پWتو 

  :د شعر �ونه يې دا ده. شعر ديوان په نيکات پرې ايWی دی

ـــوش ـــې ه ـــم ب ـــه ي ـــه تاب ـــه پ� ـــزوان ل   د پې

ـــوش ـــې ه ـــم ب ـــه ي ـــه رشاب   د رسو شـــون�و ل

  چې په خوب کـې د خپـل يـار صـورت وويـنم

  چــې راويb شــم بيــا لــه خوابــه يــم بــې هــوش

  چـــې دې بـــوی د کاکـــل راغـــی تـــر دماغـــه

ــې هــوشJکــه ه   ســې مســت خرابــه يــم ب

  ستا د حسن په Oلزار کـې مخمـور ناسـت يـم

ــــه يــــم بــــې هــــوش   زه بلبــــل د دې Oالب

  چــې نســيم پـــه ســهار بــوی د زلفـــو راوړي

ــې هــوش   عنــدليب غونــدې بــې تابــه يــم ب

ـــم ـــو راغل ـــوی د Oل ـــر ب ـــر پ ـــه Fې ـــورا پ   د ب

ـــوش ـــې ه ـــم ب ـــه ي ـــېچ و تاب ـــه پ ـــزان ل   د خ

  چې مې Jان وليده حـ�ان سـوم» احمدشاه«

  ۱۵۴خپل Jان کې له دې بابه يم بـې هـوشپه 

  

بل د ش� رسخ د جرOې د پرېک.ې له مخې چې د قضايي چارو د تنظـيم پـه 
» فتـوای احمدشـاهي«منظور دې رشعي قانون جوړ يش د کتاب په بoه چې 

ــته ــم ش ــو او اوس ه ــل ش ــه وليک ــتو ژب Wــه پ ــوميhي پ ــايض . ن ــه ق aهمدارن
په پWتو ژبـه پـر تصـوف  محمدغوث، چې د خان علوم لقب ورک.ل شوی و،

  . رسالې وکWلې

برسېره پردې احمد شاه بابا د پWتو ژبـې شـاعران پـه Jـان را\ـول او د شـعر 
ده هند ته د . ويلو مجلسونه به جوړېدل او په دربار کې پWتو ژبه ويل کېده

 
 
 

   

 ١٣٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

خپلو لWکر کشيو په مهال د پWتو ژبې شاعر حـافظ Oـل محمـد مرغـزي تـه 
ژبې در�ه شاهنامه ياC احمد شاهي شـاهنامه دنده سپارلې وه چې د پWتو 

  .وليکي

ــــهريار وه ــــان د ش   چــــې فرم

  چـــې زېبـــا Vـــکلی Oفتـــار وه

ــ.ه ــاهنامه ک ــافظ د ش ــې ح   چ

  پــه جهـــان دې دا نامـــه کـــ.ه

  د بادشــاه مــې حــال بيــان کــه

  دا چــې ســ� يــې د جهــان کــه

ـــــ� افaـــــن ـــــادر دی ش   به

  ۱۵۵تيغ یـې تېـر شـه تـر دکـن
  

احمدشــاه بابــا پــه لWــکرو کــې شــامل و، حــافظ Oــل محمــد مرغــزی چــې د 
احمدشاهي شاهنامه وليکله چې يو Jل په جنE کې د من§ـه الړه او بيـا يـې 
د رسه وليکله چې يوازين+ مالومه خطـي نسـخه يـې اوس پـه بـرې�ش مـوزيم 

  .کې خوندي ده

Cپــــــــــــه زبــــــــــــان درا  

Cــــــان دی افغــــــا   Vــــــه بي

  د احمدشـــــــــــــــاه در دران

ـــان ـــې کـــ.ه بي   پکـــې حـــال م

ـــار چـــې کتـــاب مـــې شـــه   تي

ـــــار aـــــا ن ـــــر زم ـــــه تحري   پ

  پـــــه لWـــــکر کـــــې د رسدار

ــــه تــــاراج شــــه د کفــــار   پ

ـــه Fـــو ورJـــو وم خـــاموش   پ

  بيا مـې شـعر راغـی پـه جـوش



 
 
 

 

  ١٣٥/ یوه لن�ه رسوې

ـــوه ـــاهنامه ش ـــې ش ـــې م   مثن

  ۱۵۶بيا تازه مـې دا خامـه شـوه
  

  

بــل ســ.ی چــې پــه دې مهــال يــې اثــار ايجــاد کــ.ي دي ميــا رشف الکــوزی 
د ده ديـوان .  وميـا رشف د پـاC پـت پـه جaـ.ه کـې حـارض. ننaرهاری دی

برسـېره پـردې . ورک دی يوازې يې يوه قصيده او Fو غزلې السته راغلې دي
دی يـو . پWتو منظومـه ژبـاړه شـته» برده قصيدې«د ده يو بل منظوم اثر د 

نـوميhي او خطــي نسـخه يــې » پWـتو عــروض«بـل منثـور کتــاب لـري چــې 
پWتو \ـولنې تـه را  ارواVاد موالنا ابوالوفا صاحب افغاC له حیدر اباد دکن نه

  :د کالم �ونه يې دا ده. استولې دی

  سور Oل چې سحر وخت په ج»ل ستا ک. نسيم خور

  ۱۵۷من اورــــــــــVايست د دې Oل بل ک. د بلبل په ل

  

بل س.ی عيل اکرب اورکـزی دی چـې د ديـوان يـوازين+ خطـي نسـخه يـې د 
ي ده چـې معتمـد ارمنستان د پالزمينې ايريوان پـه ماتينـا داران کـې خونـد

  .شينواري او عبدهللا بختاC هلته موندلې ده

احمد شاه بابا مال پ�محمد کاک. پخپله د پاچاهي کـورن+ د غـ.و د Vـوونې 
مال پ�محمـد کـاک. د پWـتو ژبـې د زده کـ.ې . او روزنې په دنده O»رلی و

مــال . نــوميhي ليکلــی دی» معرفتــه االفغـاC«لـوم.نی کتــاب چــې ) دريس(
کــاک. دا کتــاب خپــل شــاOرد شــهزاده ســلې»ن تــه د لنــ�ې دوه پ�محمــد 

  .په دوره کې وړاندې ک.ی و) ۱۱۸۶(مياشتن+ واکمن+ 

د دې لپـاره دا کتـاب د «د اکاډميس� کانديد محمد صديق روهي په وينـا 
پاچا حضور ته وړاندې شوی دی، چې د يوه داسې کتاب په توOه يې پر هغـو 

او .. و ولويل چې پWتو يې مـورن+ ژبـه نـه ده ، حاک»نو، مامورانو او درباريان
 ۱۵۸» .مجبور دي چې د ورJينيو اړتياوو درفع کولـو لپـاره پWـتو زده کـ.ي

 
 
 

   

 ١٣٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

دا اثر د دې لپاره ليکـل شـوی و، چـې «Vاغلی حبيب هللا رفيع هم وايي چې 
درباريان، منشيان او م�زايان د پWتو جملو جوړول او ليکل زده کـ.ي او بيـا 

ه مرسته د دفرت او دربـار \ـولې چـارې پـه پWـتو راواړوي Fـو د همدې اثر پ
پWتو د دفرت او ديوان ژبه يش او لکه د نورو ژبو غوندې د دربار په مالتـ. او 

   ۱۵۹».ح»يت پراختيا او پرمختE وک.ي

پوهاند عبدالحی حبيبي وايي چې پدې عرص کې دا فکر پيدا شو چې د بېلـو 
   ۱۶۰.و وژباړل يشبېلو علومو نه دې کتابونه په پWت

  

  تيمور شاه او پ�تو ژبه

کال د جنوري په مياشت کې د خراسان د مازنـداران واليـت  ۱۷۴۷تيمور په 
تيمــور د ســرت احمدشــاه دوهــم زوی دی او مــور يــې د . کــې زيhېــدلی دی

لـh تـر لـhه لـه هغـه ].سـامانيان[دوی «سامانيانو نه ده  الفنس�ون وايي چـې 
ــه اف[وخــت نــه وروســته هلتــه  ــې د ] غانســتان کــېپ اســتوOن شــوي وي، چ

ــه ــراC کول ــدې حکم ــارا بان ــه بخ ــورن+ پ ــرt ک ــوې ع ــامانيانو ي د  ۱۶۱».س
د سـامانيانو شـمېر پـه افغانسـتان کـې کېـدای يش دوه «الفېنس�ون په وينا 

زره کورن+وي چې Jينو یې د کابل د باالحصار د چاو�+ يوه برخه تشکيلوله 
دغــه . q پــه جــالل ابــاد کــې اوســېدلاو پــاتې يــې د کابــل او پېWــور تــر مــن

وروست+ يـې Jانلـه د یـوه بيـل مرشـ تـر ادارې النـدې ده او دوی دومـره د 
ـاه Vـ§ه د تيمورشـاه  عزت خاوند دي، چې د ده تېـرو پلرونـو لـور د احمدش

   ۱۶۲».مور ده

د الفنسـ�ون پـورتن+ تېروتنـه چـې سـامانيان يـې عـرب بلـيل پوهانـد ډاک�ـر 
  .سامانيان عرب نه بلکې اريايان دي محمد حسن کاک. سمه ک.ې او

مرشـ يــې . احمدشـاه بابـا اتــه زامـن درلـودل چــې د بيلـو بيلـو مينــدو نـه وو
سلي»ن او دوهم زوی يې تيمور نومېده او نـور يـې سـکندر، پروېـز، شـهاب، 

تيمور چې مور يې د سامانيانو د يوې . ثبت ک.ي دي.تاريخ.سنجر او داراب



 
 
 

 

  ١٣٧/ یوه لن�ه رسوې

يې د احمدشاه بابـا د پاچـاه+ Jـای ناسـتی  بانفوذه کورن+ نه وه خپل زوی
Oا�ه او دې مېرمنې په خپل مې.ه باندې هم زيـات نفـوذ درلـود او هغـه هـم 

د دې . دې \کي ته تيار و چې د دې زوی د خپل Jای ناستي په توOـه ومنـي
داسې Vکاري چې د تيمور مور . تر شا شايد نورو غWتلو السونو هم کار کاوه

والــده «دعزيزالــدين وکــييل پــوپلزي پــه وينــا  يــوه غWــتلې مېــرمن وه چــې
تيمورشاه شهر هرات را مجددآ مرکز بزرګ نظامي و سيايس افغانستان قـرار 
داد و پرس يکنيم ساله خود تيمورشـاه را بادشـاه ان مملکـت مـوروث اعـالن 

ــود ــلطنت و حکومــت را در دســت Oرفــت. � ... و خــود زمــام امــور س
از نو Oداخته بنام پرسـ خـود تيمورشـاه  مسکوکات نقره يي عليشاه افشار را

  ۱۶۳».مسکوک �ود

په هر صورت تاريخ پوهان پدې باور دي چې احمد شاه بابا تيمور خپل Jـای 
خـو پـه دربـار کـې د احمـد شـاه بابـا د مرشـ زوی . ناستي په توOه \ـاکلی و

سلي»ن په پلوی ډېر کسان د صـدراعظم شـاه ويل خـان پـه مرشـۍ، چـې د 
شاه ويل خان د سرتاحمدشـاه Vـی الس و چـې . و، والړ ووسلي»ن خرس هم 

ــه  ــ.ې  ۱۷۴۹پ aــه ج ــې ل ــه ب ــول واليتون ــ»ل \ ــدن+ دش ــه قومان ــې د ده پ ک
  .احمدشاهي مرکز ته تابع شول او خرقه رشيفه يې هم د Jان رسه راوړه

د ابراهيم عطايي په وينا تيمور عيـاش، رسزوری او بـې پـروا سـ.ی و خـو پـه 
که Fه هم د اسـتحقاق لـه مخـې دا . او زړورتيا Vودلهزياترو چارو کې تدبر 

مقام د سلي»ن حق و خو احمدشاه بابا د تيمور لياقـت تـه تـرجيح ورکـ.ه او 
م کې يې د دولت د لويو مرشانو په غونـ�ه کـې خپـل Jـای ناسـتی  ۱۷۷۳په 

  .و\اکه

کال کې تيمور وروستی Jل د احمدشاه رسه وکتل او بيا هـرات تـه  ۱۷۷۲په 
عزيز الدين وکييل وايي چې په دغه مهال احمدشاه وصـيت ليـک . ستون شو

خـو وکـييل دغـه . وکيb او په هغه کې يې د تيمور د وراثت حق Vکاره کـ.
سند چې په وينا يې د برخوردارخان اFکزي د اوالدې رسه شته پخپله ليکنـه 

 
 
 

   

 ١٣٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  .کې نه دی وړاندې ک.ی

ـارې داسې Vکاري چې احمدشاه بابا د خپلو نورو زامنو د پو  هنې او روزنې چ
سلي»ن د خپل استاد له خوا . په شعوري توOه پ�محمد کاک. ته سپارلې وې

دې ته چمتو شوی و چـې مـيل ژبـه پWـتو پـه درباريـانو زده او بيـا د هېـواد 
ـار کـې پ�ـه جaـ.ه د . رسمي ژبه يش لکه چې د مخه مې يادونه وک.ه په درب

ري تــه د احمدشــاه بابــا پــدې مبــارزه کــې يــوه لــو . واکنــ+ پــر رس روانــه وه
صدراعظم شاه ويل خان چې په اخېري وخت کـې احمدشـاه بابـا هـم وررسه 
رس وخوJــاوه او د هغــه ملaــري والړ و او د بلــې خــوا د هغــه مخــالف� لکــه 

او د پـارس دولـت د فرهنaـي Vـکېالک ) ديـوان بيaـي(عبدهللا خان پـوپلزی 
د پارس اوږدمهاله O�ې پلويان چې د تيمورشاه د باچا کېدو په وجود کې يې 

چې د بده مرغه د شاه ويل خان پلويـانو ماتـه وکـ.ه او . ساتلی شوې، والړ وو
تيمورشاه واک ته ورسېد او د پارس فرهنaي Vکېالک يقيني شو چې تـر ننـه 

نو د افضل خان . دوام لري او د پWتنو سيايس خپلواکي يې هم \کن+ ک.ېده
Fخه اورېدلې ده، سـمه ده چـې وايـي  الال دا خربه، چې ما پخپله Fو Jله ور

چې پWتنو د پاړسيانو نه د افغانستان سيايس خپلواکي وO�له خو کلتـوري او 
فرهنaي ازادي يې تر السه نه ک.ه او يو وړوکی لhه ک+ د ډيره کـی پـه نامـه 

  .په پWتنو واک چلوي

داسې Vکاري چې په پای کې احمد شاه بابا د خپل مدېر وزير شاه ويل خان 
دا مخالفـت . دا خربه ومنله چې د تيمور د باچـا کولـو رسه مخالفـت وکـ.ي

هغه مهال Vکاره شو چې تيمور د هرات نـه د خپـل رن§ـور پـالر ليـدو تـه را 
محمـد . روان و او احمدشاه بابا ليک ورواستاوه چې بېرته هرات تـه وOرJـي

هنـوز وايل هـرات بـود کـه بـي»ري احمـد «اعظم سيستاC ليکي چې تيمور
. شــاه شــدت Oرفــت و بــه کــوه هــای توبــه کــه هــوای رسدتــر داشــت،رفت

تيمورشاه باری بـه عـزم ديـدار پـدر تـا حـوالی هلمنـد رسـيد، مaـر بفرمـان 
ــرات  ــه ه ــدر ب ــدار پ ــادت و دي ــدون عي ــد ب ــور ش ــاره مجب ــاه دوب احمدش



 
 
 

 

  ١٣٩/ یوه لن�ه رسوې

   ۱۶۴».برOردد

پـالر زه پخپـل «: ج»لدین افغان د تيمـور خپلـې خـربې داسـې بيـانويسيد 
ژوند کې د Jان وليعهد \ـاکلی وم مaـر وزيـر يـې د Jنکـدن پـر وخـت دی 
واړاوه سلي»ن يې زما پر Jای په ده وليعهد و\اکـه، لکـه چـې اوس د پـاچهی 
ډول په کندهار کې د ده په نامه وهل کيـhي Jـان يـې مـ.وچ کـ.ی دی پـه 

F خه خپل تاسو کېF و له هغه معتصبهF وک سته چې زما رسه مرسته وکي
  ۱۶۵».حق واخلم

د احمدشاه بابا د م.ينې وروسـته لـوی وزيـر شـاوليخان د احمـد شـاه بابـا د 
په دې کار د دربار مرشان . وروست+ هوک.ې رسه سم سلي»ن پاچا اعالن ک.

ور پـه په دغه جريان کـې عبـدهللا خـان ديـوان بيaـي د تيمـ. دوې ډلې شول
د ابراهيم عطايي په وينا عبدهللا خان ديوان بيaـي شـاويل خـان . پلوي ودرېد

او د هغه  زامن ونيول او الس تـ.يل يـې تيمـور تـه واسـتول او د فـراه پـه يـوه 
داسـې Vـکاري چـې عبـدهللا خـان ديـوان بيaـي د  ۱۶۶.سيمه کـې يـې ووژل

ـانو نـه جـوړ و کودتـا  احمدشاه بابا د Oارډ په مرسـته چـې د پـارس د قزلباش
دا هغــه تــوره ورځ ده چــې د احمــد شــاه بابــا د امپراتــوری، د اصــيل . وکــ.ه

افغانستان او په Jانa.ې توOه د پWتنو د زوال د پيـل \کـی شـو چـې تـر ننـه 
  .دوام لري

د تيمور د بري يو المل دا دی چې احمد شاه بابا د خپلـې واکمنـ+ د سـاتلو 
احمد شاه بابـا هـم د امـ� شـ�عيل دوهم داچې . تکيه په قزلباشانو ک.ې وه

خان غوندې دومره د تيمورشاه د مور تر اغېز الندې و چې تر زياته وخته يې 
  .تيمور ته برتري ورکوله دريم د تيمور تر شا شايد نورو غWتلو السو کار کاوه

تيمورشاه د دراC مرشانو د وېرې د کندهار نه مرکز کابل تـه انتقـال کـ. او 
نه يې غ� دراC کسانو ته ورک.ل او په Vاري لـhه کيـو يـې لوړ دولتي پوستو 

  .ډډه ولaوله

پدې توOه تيمورشاه د درانيو مرشان چې زياته سـيايس تجربـه ترالسـه کـ.ې 

 
 
 

   

 ١٤٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

وه د من§ه يوړل او ان د احمدشاه بابا د جنE وزير جهان خان چـې يـو لـوی 
ې د پWتنو بانفوذه کسـان يـې د واک نـه لـ� . شخصيت و هم د نظره وچاوه

د خزانـو . وساتل او تيمورشاه شيخ عبدالطيف جامي هروي خپل وزير و\اکـه
چارې يې الطاف خان هندي تـه وسـپارلې او پـه دربـار کـې يـې هـم د پWـتو 

پدې ترتيب د پارس فرهنaي Vکېالک يقيني شو او . پرJای فاريس رواج ک.ه
و بـه لکه چې مې د مخـه هـم يادونـه وکـ.ه لرغونـو روميـان .تر ننه دوام لري

ويل، چې په يوه هېواد کې هغه Fـوک حـاکم دی، چـې ژبـه يـې حاکمـه وي  
يان چې ژبه يـې واکمنـه پـاتې شـوه واکمـن پـاتې پارسپدې توOه په عمل کې 

  .شول

د محمـد خـان بيـات تـر قومانـدن+ ) غالم خانه(تيمورشاه دولس زره عسکر 
شـاهي  ده قايض فيض هللا خان دولت. الندې ورک.ل چې د ده امنيت وسا�

  .خپل مشاور و\اکه ولې پوره باور يې پرې نه کاوه

د تيمورشاه دغه Oامونه د دې المل شو چې درانيـو او نـورو پWـتنو د ده پـر 
  :ضد پاFونونه وک.ل چې مهم يې دا دي

  

  د عبدالخالق خان پا�ون

د تيمور شاه پرضد د احمد شـاه د تـره عبـدالخالق خـان پـاFون د درانيـو او 
د عبـدالخالق خـان د سـنaر ملaـرو رسدار . نورو پWتنو لوم.ی غربOـون دی

پاينده خان او رسدار دالور خان اسحق زي د جa.ې د پيـل نـه د مخـه د ده 
ه خوا نـه نه جال او د تيمور په پلوي ودرېدل دغو رسدرانو شايد د تيمورشاه ل

د زياتو امتيازاتو په منلو رسه خپل دريـq بـدل کـ.ی وي رسدار پاينـده خـان 
د دې شونتيا شته . يوه مېرمن قزالباشه او د ام� دوست محمد خان مور وه

چې تيمور شاه پاينده خان د خپل اخيش جوانشـ� پـه مرسـته تطميـع کـ.ی 
کودتا کې د خپل وي لکه چې وروسته رسدار پاينده خان د شاه زمان پر ضد 

خو Fنaه چې رسدار پاينده خـان . اخيش جوانش� رسه يو Jای �Oون درلود



 
 
 

 

  ١٤١/ یوه لن�ه رسوې

تيمـور شـاه رسدار «د تيمور شاه په برياليتوب کې \اکونکی رول ولوبـاوه نـو 
پـه » مـدد خـان«او رسدار دالور خـان يـې د » رسفـراز خـان« پاينده خـان د
  ۱۶۷».لقبونو ونازول

  

  د پې�ور پا�ون

کال په ژمي کې چې تيمورشاه په پېWـور کـې و د ده  ۱۷۷۶په  فيض هللا خان
د رانسکورېدو او پر Jای يې د احمـد شـاه بابـا زوی سـکندر، چـې د پېWـور 
وايل و، واک ته رسولو په موخه د صاحب زاده Fمکني په سال او ارسـال خـان 

پدې وخـت کـې سـيکانو رسغ.ونـه پيـل . مومند په همکاری يو پالن جوړ ک.
يض هللا خان د پاچا نه د سيکانو د\کولـو لپـاره د لWـکر د جوړولـو ف. ک.ی وه

هغه مهال چې لWکر جوړ شو فيض هللا پـدې پلمـه لWـکر د . اجازه واخېسته
فـيض هللا د ارګ . پېWور د ارګ په لور روان ک.و چې تيمور شـاه يـې وOـوري

ر ساتونکی Oارډ د من§ه يووړ او په ارګ يې بريد وک. او نhدې و چې د تيمـو 
کار پای ته ورسوي پدغه وخت کې تيمور په بي.ه د مـا�+ لـوړ يـوړ تـه Jـان 

د تيمور سـاتونکو چـې د . ورساوه او خپلو ساتونکو ته يې د مقاومت امر وک.
قزالباشانو د منظم پوځ نه جـوړ و، پـه جaـ.ې الس پـورې کـ. او د فـيض هللا 

يض هللا خـان او فـ. نامنظم لWکر ته يې زيات د رس زيان واړولو او ماتې وکـ.ه
  .زوی يې ووژل او وروسته يې ارسال خان مومند هم زندی ک.

خـو د . تيمورشاه په پای کـې دا پاFونونـه د بهرنيـو ت�يـو پـه شـمول وJپـل
افغانستان امپراتوري چې د زوال تيhه يې پخپـل الس ايWـې وه د ده د زامنـو 

زو په وخـت کـې تجزيـه او د نولسـمې پېـ.ۍ پـه پيـل کـې واکمنـي محمـد 
  .کورن+ ته واوVته

تيمورشاه په فاريس کې د شعر يو کتاب خپور کـ.ی دی، «دا بايد ووايم چې 
ـار يـو نـامتو شـاعر  ستاينه يې ډېره کيhي، خو ويل کيhي چـې د هغـه د درب

د ده دوې شـعري \ـو\ې، چـې پـه  ۱۶۸.»فروغي هغه سم او اصالح ک.ی دی

 
 
 

   

 ١٤٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  :ې ديپWتو يې ويلې دي، غوث خيربي په الندې ډول ثبت ک. 

  نــن مــې بيــا لــه تــورو ســرتOو رسه جنــE دی

ــــE دی ــــو رن ــــانو مــــې د زړه د وين ــــر لب   پ

  عشــق دې مشــک پ�ــول نــه يش تيمــور شــاهه

ــE دی ــه رن ــا هغ ــوا ک ــان رس J ــه ــې پخپل   چ

  

  :یا

ــــه ــــی د يــــار صــــورت لکــــه Oلون   هــــی ه

  چــې وهــيل يــې پـــر مــخ دي شــنه خالونـــه

  توکــل دې پــر خپــل خــدای کــ.ه تيمورشــاهه

 Cــا ــار دي د ف ــه ک ــې پ   ۱۶۹دنيــا کارونــهچ

  

د مخه تر دې چې د محمدزيو په واکمني کې پWتنو اوپWتو ژبـې تـه کتنـه 
وک.م اړينه ده هغو بهرنيانو ته چې د خپلو موخو ته د رسېدو لپاره يې پWـتو 
ژبه زده ک.ې او د پWتنو د ژبې، تاريخ، کلتـور او نـورو برخـو کـې کـار کـ.ی 

Oه Oورو او قدر يې کـوو چـې دی او موږ د دوی علمي Fې.نو ته په درنه سرت 
  .په لن� ډول به يې لوستونکو ته ور وپېژنم

  

  

  

   



 
 
 

 

  ١٤٣/ یوه لن�ه رسوې

  

  

  دولسم �پرکی

  

  بهرنی %ې5ونکي او پ�تو ژبه
  

برېتــانيې او تــزاري روســيې د اتلســمې پېــ.ۍ پــه ورســتيو کــې دواړو خپلــه 
دوی د خپلـو نيـواک Oـرو O�ـو د سـاتلو پـه . پاملرنه پWتو ژبې تـه اړولـې وه

بوخــت وو او د من§نــي ختــيq، هنــد او من§نــ+ اســيا د موخــه پــه ســيال+ 
هېــوادو د نيولــو لپــاره يــې د دې هېــوادو د ژبــو د زده کــ.ې او د هغــوی د 

پـه افغـاC سـيمو «بيلو وايـي چـې . دودونو او کلتور Fې.ېنې ته اړتيا درلوده
کې د برتانوي واکمن+ \ينaتيـا او اغېزنـاک+ لپـاره د پWـتو زده کـ.ه حتمـي 

  ۱۷۰» .ده

ږ د هېواد حساس جيو سرتاتيژيک موقعيت د سرتې برېتـانيې او تـزاري زمو
روسيې تر منq نhدې دوه پې.ۍ د مخه د سرتې لوبې ډOر وOرJېـد چـې دا 

د لـوبې لـوم.ي . لوبه د لوبغاړو په بدلون رسه تر اوسه په بلـه بoـه دوام لـري
لـه د لوبغاړي د سرتې برېتانيې او تزاري روسيې دواړو د خپلې سيال+ لـه ام

د اروپا پوهانو نه يوازې پWتو ژبې تـه . پWتو ژبې Jانa.ي اهميت ته پام وک.
  .Fې.نو ته يې هم پام وک.، کلتور، دودونو، تاريخ او نورو بلکې د پWتنو ادب

کال کې په پېرتز بـورګ کـې د Oيولـ�ن شـتيت املـاC يـو کـوچنی  ۱۷۹۱په 
ند عبدالشکور رشاد دا سيند دوهم Jل د پوها. املاC سيند خپور شو-پWتو

بيـا کـال پـروت پـه . کال د کابل پوهنتون له خـوا چـاپ شـو ۱۳۵۶په زيار په 
کـال پـه  ۱۸۱۰په نوم کتاب وليکه چې پـه ) د افغان يا افغانانو ژبه(املاC ژبه 

لــه (کــال د ايورســم� ســفرنامه  ۱۸۲۱پېرتزبــورګ کــې خپــور شــو او بيــا پــه 

 
 
 

   

 ١٤٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

الندې خپره شوه چې پـه هغـې کـې تر رسليک ) اورنبورګ نه تر بخارې پورې
هم د پWتو ژبې په هکله خـربې او هـم د دې ژبـې د لغـاتو يـو لسـت راغلـې 

  .دی

تر دې وروسته پوهاند برنارډ ډورن چې د خارکوف پوهنتون د ختي§و ژبو د 
Fانaې رييس و د پWتو ژبې Oرامـر، لغـات، ادبيـاتو او د پWـتنو د تـاريخ پـه 

ده . و مهم کارونه وک.ل چې Vه نوم يـې وOا\ـههکله په املاC او انaرېزي ژب
کـې يـې  ۱۸۴۷پـه . خپور ک.) د پWتو Oرامر د ياداVتونو متمم(کې  ۱۸۴۲په 

ډورن د ورسـتيو هغـو رويس Fې.ونکـو لپـاره د . پWتو منتخبات چـاپ کـ.ل
پWتو د زده ک.ې بنس4 کېWود چـې د پWـتو ژبـې زده کـ.ې لپـاره يـې مـال 

  .ت.لې وه

مرکــزي اســيا تــه د روســانو د نيــواک پراختيــا رسه پــه نولســمې پېــ.ۍ کــې 
جوخت په تاشکند کې د ختيq پېژندنې پل�نې پيل شوې چې پWتو هـم پکـې 

يفيموف د پWتو ترج»ن ترتيب چې پWـتو لغاتونـه او محـاورې . Jای درلود
دغـه راز ترمـانوويچ همدغـه . کال په تاشکند کې خپـور شـو ۱۹۰۷لري او په 

په رويس ژبه ليکلی چې د لغاتو يوه برخـه هـم لـري مهال د پWتو لن� Oرامر 
  .کې په تاشکند کې چاپ شوی دی ۱۹۰۸او په 

 qد شوروي واکمن+ په دوران کـې پـه \ولـو شـوروي جمهوريتونـو کـې ختـي
پـه مسـکو، لنينaـراد، تاشـکند او نـورو کـې د . پوهنې ته پاملرنه زياتـه شـوه

شـوې او تـر ننـه پـورې کلـه پWتو ژبې، ادبياتو، تاريخ او نورې Fې.نې پراخې 
  .O.ندی او کله سوکه جريان لري

نه وروسته د مسکو د ختيq پېژندنې په انستيتوت او يو شمېر نـورو  ۱۹۳۹د 
اسـتاد . لوړو زده ک.و په پوهن§يو کې د پWتو تدريس په منظم ډول پيل شو

د پWـتو فلکلـور او پـه شـوروي کـې د هغـه (، )د پWتو لغات ليکنه(اسالنوف 
چـې نـhدې ) پWـتو رويس قـاموس(، )پWتو د افغانستان مـيل ژبـه(، )هزده ک. 

استاد داسې شـاOردان وروزل چـې . پن§وس زره لغات لري او نور چاپ ک.ل



 
 
 

 

  ١٤٥/ یوه لن�ه رسوې

د دې . وروسته د شوروي په لوړو علمي موسېسو کـې نـامتو اسـتادان شـول
جملې نه پوهانـد ليبيـديف، پوهانـد دوريـانکوف، کالېنينـه، �Oاسـيمووه او 

  .ولی شونور ياد

نومــوړي . کــې د پWــتو بشــپ. Oرامــر خپــور کــ. ۱۹۴۵پوهانــد ليبيــديف پــه 
رويس قاموس چې -بيا يې پWتو. وروسته د پWتو بل Oرامري کتاب خپور ک.

ليبيديف د نورمحمـد تـره . نhدې دوه دېرش زره لغات يې درلودل خپور ک.
پـه کـې يـې د دې کتـاب  ۱۹۶۹په رويس ژباړلی او پـه ) د بنE مسافری(کي 

کال په لوم.يو کې ما ليکوال پـه  ۱۳۵۵سپ.نې باندې يوه رساله ليکلې چې په 
ــه وســپارله ــره کــي ت نومــوړي د . پWــتو وژباړلــه او ژبــاړه مــې نــور محمــد ت

  .افغانستان د بېلو بېلو موضوعاتو په هکله زياتې رسالې هم کWلې دي

) ژبـهپWـتو (دوريانکوف د پWتو ژبې فعيل سيستم ډېر Vه Fې.لـی دی او د 
نومي اثر کې خپلو شوروي وطنوالو تـه پWـتو Vـه پېژنـدلې او پـه پWـتو کـې 

برسـېره پـردې ده د مسـکو د لـوړو زده . نورې O�ورې Fې.نې هـم کـ.ې دي
ک.و په موسېسو کې د پWتو تدريس کې لويه ونـ�ه اخېسـتې او د يـو شـمېر 

ډاک�ـر Oـل محمـد نـورزي د . کسانو د ډاک�ری تېزسـونو د ليکلـو الرVـود و
خوشال خان، ډاک�ر صادق فطرت ناشناس د رحـ»ن بابـا، ډاک�ـر زيورالـدين 
زېور د حميد مومند، ډاک�ر صولت شـاه تاجـک د پWـتو متلونـو، د ډاک�ـرې 

  .زرغونې د پWتو Oرامر او نورو د ډوک�ورې تیزسونه د ده په الرVونه وليکل

لوسـتونکو �Oس د افغانستان او د پWتونستان د ادبياتو په Fې.لو او شوروي 
د ده يو کتـاب چـې . ته دهغو په پېژندلو کې د قدر وړ کار تر رسه ک.ی دی

نـوميhي او د کـوزې پWـتونخوا ادبيـات » نه تسلیمېدونکو خلکو ادبيات«د 
ــو تــه ورپېژنــديل دي د ده دا کتــاب Vــاغيل معتمــد . يــې Fېــ.يل او ن.يوال

  .پنامه ژباړلی دی» د مې.C ولس ادبيات«شينواري 

دې �Oاسـموه، الريسـه رېسـ�،، Oانکوفسـکي او نـورو د پWـتنو د برسېره پر 
 ۱۹۲۳الريسه رېس� چې د . دودونو تاريخ او نورو برخو کې Fې.نې ک.ې دي

 
 
 

   

 ١٤٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

کال د ازادۍ په جشن کې يې د پWتنو قبايلو ميل ات½ ليدلی او هغه يې ډېـر 
  :Vکلی ان§ور ک.ی دی

کې یوه ه�ي ننـداره په مني کې قباييل خلکو په کابل  ۱۹۲۳د همدې کال «
پـه ) لـوژ(ترتيب ک.ې وه دوی به وبلل شول، چـې پخپلـه د امـ� د تريبيـون 

دوی نhدې سل تنه وو او تـر \ولـو . مخکې خپله ننداره او ميل ات½ اجرا ک.ي
قوي او Vايسته Jوانان وو د دغو \ولو په منq کې يـواJې یـو تـن د جسـم لـه 

aه ډولچي ته به وايې د ده د Fرن! هو. حيثه ضعيف معلومېده دی ډولچي و
خوار مaر قوی االعصاب وجود په هر رګ او سلول کې د موزيـک رب النـوع 
پ�ه پرته ده  خربه د ده په ډول کې نه ده، چې ات½ چيـان پـه جـوش او وجـد 
راويل، خربه په دې کې ده، چې په Fه عجيب کيف رسه په نيم پ�ـو سـرتOو 

، کله د نYا Oرو يوه قطـار تـه Oـوري د ات½ چيانو قطارونه د بoو الندې Fاري
  .او کله بل ته او د ډول په تال رسه يې کن�رولوي

نYا د قوم روح دی نYا په ډډو قدمونو رسه کيhي لکه Vکاري، چې د Vـکار 
نYاOر په يوه FنE او بل FنـE اوړي او . په وحت کې ډډ، ډډ قدمونه اخيل

او داسـې تـاويhي  راوړي او تورې اوږدې oFې اچوي جادو کوي او مستيhي
ـاه� پـه  لکه په \�ر يې، چې Oولی خوړلې وي او داسې Fانaونه اچوي لکه ش

   ۱۷۱».لوړو غرونو OرJي راOرJي

د شوروي يرغل نه وروسته هم تر ننه شوروي Fې.ونکو د پWـتنو د ژونـد پـه 
\ولو اړخونو Fې.نې ک.ې دي او اوس هم ډېـر رويس Jوانـان د پWـتو ژبـې او 

و دودونـو، تـاريخ او د \ـولنيز ژونـد پـه نـورو اړخونـو Fې.نـې ادبياتو، د پWتن
د شوروي يرغل نـه وروسـته د افغانسـتان پـه بيلـو بيلـو اړخونـو او پـه . کوي

Jانa.ې توOه د جa.ې په هکله پراخې Fې.نې وک.ې او ډېـر کتابونـه وليکـل 
خو افغانـان بايـد دا . شول چې يو شمېر يې په پWتو او پاړسو ژباړل شوي دي

  .نې را\ولې او په ژوره توOه يې وسپ.يليک

کـه .د اتلسمې پې.ۍ په پای کې انaزېزي نيواک هم پWتو تـه پـوره پـام وکـ.



 
 
 

 

  ١٤٧/ یوه لن�ه رسوې

Fه هم روسانو لوم.ۍ د پWتو ژبې لغاتو، Oرامر او تاريخ تـه خپـل پـام واړاوه 
خو انaرېزانو پWتو ته خپل کار د زړو ديني کتابونو لکه تـورات او انجيـل پـه 

 ۱۸۷۰د �ونې په توOه ويليم ک�ي او د هغـه ملaـرو پـه . .ژباړې رسه پيل ک
. کال کې په کلکته کې تورات، او وروسته جان ليدن انجيل پـه پWـتو وژبـاړه

کتاب چې د يوه عيسوي د خـوب کيسـه بيـانوي » س� سالک�«همدارنaه 
  .په پWتو وژباړل شو

ر لـېچ، کپتـان چـې مېجـ. بيا انaرېزانو د پWتو Oرامـر او لغـاتو تـه پـام واړاوه
. الر�ــر او نــورو پWــتو Oرامــر کتابونــه وليکــل. ل.واOــن، راور\ــي، بيليــو، ډ

ورپسې مېجر ه�ي راور\ي د پWتو ادب، تاريخ، لغات، Oرامـر، جغرافيـې او 
تـر ده وروسـته د لوېـدي§ې . نورو برخو کې د قـدر وړ کارونـه تـر رسه کـ.ل

لسaونو ختيq پېژنـدونکو پـه اروپا ختيq پوهانو د پWتو خوا ته پام وک. او په 
املاC، انaرېزي، فرانسوي، اي�الوي او نورو ژبو د پWتو ژبـې، ادب، تـاريخ، او 

خو د شوروي اتحـاد د يرغـل نـه وروسـته د . کلتور په هکله ليکنې ک.ې دي
پWتو ژبې ادب، لغاتو، فرهنE، تاريخ او نورو برخو ته بې سـاري توجـه شـوې 

کــې پــه پWــتو ژبــه راډيــويي او \لويزيــوC  د نــ.ۍ پــه ډلــه ايــزې ميــ�یا. ده
کال ورسته د پWتو ژبې تـه د ن.يوالـو دومـره  ۲۰۰۱خپرونې پراخې شوې او د 

د شوروي يرغل په پايلـه کـې د . پام شوی چې پخوا ورته هېµ کله نه و شوی
دغه مهـاجرت پWـتانه د . افغانانو په تېره بيا د پWتنو مهاجرت بې جوړې وو

ايل نه راويستل او د ن.ۍ Oوټ Oوټ د خلکو د دودونو، پې.يو پې.يو OوVه و 
علمي، کلتوري، \ولنيزو، سـيايس، اقتصـادي او تکنـالوژيکي پرمختaونـو رسه 

د دغو ژبو پـه مرسـته يـې د . اشنا او بلد شول او پرمختللې ژبې يې زده ک.ې
\ولنيز ژوند په بېلو بېلو برخو کې په مورن+ ژبه پWتو علمي ادt اثار وليکـل 

ا يې د نورو ژبو نه وژبـاړل او د خپلـې ژبـې پـه شـتمنولو کـې يـې د قـدر وړ ي
  .کارونه تر رسه ک.ل

اوس به په لن� ډول لوستونکو ته د ختيq پېژندونکو Jينې سـتوري د حبيـب 

 
 
 

   

 ١٤٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

هللا تhي او هېواد مل د ليکنو نه پـه O�ـه اخېسـتلو پـر بنسـ4 لوسـتونکو تـه 
  .وړاندې ک.م

  

  جان ليOن

کال په لندن کـې  V۱۸۱۲ان په هکله يو دروند مضمون په جان لي�ن د ميا رو 
چې د روVان پ� د پلويـانو پـه زياتېـدو رسه د مـذهبي «دی وايي . خپور ک.

دی زياتوي چې روVاC نهضـت . اړخ تر FنE سيايس اړخ هم غWتلی کېده
چې د خپل بنس4 ايWودونکي د سرت نبوغ او استعدد نه برخورداره پـه دوو 

Cدې يـوه پېـ.ۍ د مغلـو د اسايس سـتنو يـاhمـيل او دينـي اصـولو والړ و نـ 
امپراتوری تر \ولو نه Vېرازه او اباده دوره کـې د نفـوذ نيلـی وزغـالوه او رسه 
لدې چې د اکرب مغل د واکمن+ د پيل نه د شاه جهان تر وخته پـورې يـې د 
 Eعقيدې خپلې ودې او پرمختـ CاVونه وک.ل روWVپلو لپاره هر ډول کوJ

  ۱۷۲».م ورک.ته دوا

  

  الفنسQون

الفنس�ون سکا\لن�ی دی چې د کابل سلطنت بيان په نامه يې داسـې کتـاب 
وليکه چې د حبيب هللا تـhي پـه وينـا پـه دا تېـرو دوو پې.يـو کـې يـې نـه پـه 
لوېديq او نه په ختيq کې ساری ليکل شوی دی چې زموږ د هېـواد او خلکـو 

دالفنسـ�ون . بنس4 وOرJېـد په هکله يې د انaرېزانو د \ول ورپسې سياست
دغه کتاب پوهاند ډاک�ر محمد حسن کاک. په پWتو ژباړلی او د خپلې ژبـې 
ـاره لـوی چـوپ. تـر رسه  د شتمنولو برسېره یې د پWتنو د تاريخ د پوهاوي د پ

دا هم بايد ووايم چې د دې کتاب رسيزه د نرصهللا سوÕن له خوا ژبـاړل . ک.
  . شوې ده

ې چې انaرېزان په اندېWـنه کـې شـول چـې Vـايي دا مهال داسې پېWې وشو 



 
 
 

 

  ١٤٩/ یوه لن�ه رسوې

ناپلیون د روسانو په همکـاري د ايـران او افغانسـتان لـه الرې پـه هنـد يرغـل 
دې اندېWنې د انaرېزانو لپاره د افغانستان اهميت نور هم جـE کـ. . وک.ي

او د افغانانو رسه د يوه داسې ت.ون السليک تـه اړتيـا وليدلـه چـې د هغـه پـر 
هېµ بهرنی Jواک پرې نه ږدي چې د افغانسـتان لـه الرې پـه بنس4 افغانان 

چې الفنس�ون د شاه شجاع رسه داسې ت.ون په پېWور کـې . هند بريد وک.ي
  . السليک ک.

الفنسـ�ون لــوم.ی سـ.ی دی چــې هغـه زوړ دوديــز روايـت یــې رد کـ. چــې 
  .پWتانه بني ارساييل بويل

دخان چې هـم د قبيلـه الفنس�ون دا هم وايي چې د بارکزو مرش پاينده محم
يي سياست په چل ډېر Vه پوهېده غوVتل چې اوبـه خـ.ې کـ.ي او ماهيـان 

ده پدې ل. کې تر هر Fه نه د مخه دې ته چـل ول جـوړ کـ. چـې د . ونييس
خـو . سدوزي شاه زمان پر Jای د هغـه ورور شـاه محمـود واک تـه ورسـوي

اينـده خـان وروسـته د پ. محمود هرات ته وتWتېد او پاينده خـان ووژل شـو
محمود بريالی شو او شاه زمـان يـې . مرش زوی فتح خان د محمود مال وت.له

په سرتOو ړوند ک. او خپله واکمن شو خو پـه سـاعت تېـرۍ او عياشـ+ کـې 
قومي مرشان يې پر ضـد شـول او شـاه شـجاع  کابـل تـه ننـوت او . ډوب شو

  .واکمن شو

  

  الکزاندر برنز

د ده . ليکنې ک.ې دي الکزاندر برنز دیبل انaرېز چې د پWتنو په هکله يې 
کې پـه درې  ۱۸۳۹دی چې دوهم چاپ يې په » د بخارا سفر«لوم.ی کتاب 

برنز  خپلې Fې.نې پـه پایلـه کـې پـدې پـوه شـوی و چـې . \وکو کې خپور شو
تزاري روسيه د ایران د حکومت له الرې د افغانانو پر ضد کار کـوي او د ده 

دل شو چې د روس استاذی ويکتوروويچ کابل دا فکر هغه مهال په واقعيت ب
پدې وخت کې ام� دوست محمد خان دې فکر ته رسـېدلی و . ته راورسېد

 
 
 

   

 ١٥٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

چې انaرېزانو تـه ور نـhدې کېـدل، مـايل او پـوJي مرسـته تـرې اخېسـتل د 
دا Jکه چې امـ� پوهېـده چـې لـه يـوې خـوا روسـان . افغانستان په O�ه دي

بلې خـوا ايرانيـانو د افغانسـتان د Jينـو  افغانستان ته سرتOې نيولې دي او د
سيمو د الندې کولو ته مال ت.له لکه چې محمد شاه په هرات باندې بريد تـه 

ـان غوVـتل چـې د . Jان چمتو ک.ی و برسېره پردې امـ� دوسـت محمـد خ
 Eمکې چـې رنجيـت سـنJ افغانستان هغه برخې چې د اباس� را دې غاړې

د امــ� دوســت محمــد خــان د دې  برنــز. نيــولې وې بېرتــه تــر الســه کــ.ي
خو الرډ اکلن� دا غوVتنې ونه منلې او د ام� دوسـت . غوVتنو کلک پلوي و

محمد خان چې د برنز په وينا يو ډېر تک.ه او مدبر شخصيت او د افغانستان 
د پاچايي وړ يې باله پر Jای د افغانستان مخلوع پاچا شـاه شـجاع دپـوځ پـه 

انaرېزانو دا تېروتنه وکـ.ه نـو هغـه د لـوی  خو کله چې. زور واک ته ورسوي
برنـز هـم پـه . پوځ په تباهی ورته �امه شوه او خپل ن.يوال اعتبار يې بـايلود

  .دغه تباهی کې هم خپل رس د السه ورک.

د ام� دوست محمد خان دغه وخت پدې فکر و چې هـرات چـې فارسـيانو 
خپـل هېـواد برخـه يرغل پرې ک.ی و او پېWور چې سيکانو الندې کـ.ی و د 

برنز نه يوازې د دغـو دواړه وړانـديزونو پلـوي و بلکـې د هغـو يـې .. وOرزوي
  .کلک مالت. کاوه

  

  هVي جورج راور�ي

ده په هند کې د خپل پوJي خدمت په FنE کې هندي، فاريس، Oجرا� او 
کـې کـوزې پWـتونخوا تـه  ۱۸۴۹وروسته کله چـې پـه . مره�ي ژبې زده ک.ې

ه پاملرنـه يـې د پWـتو ژبـې، ادبيـاتو او قـوم پېژنـدنې تـه تبديل شو خپله \ولـ
لوم.ی يې د پېWور د Vار او واليت په هکلـه يـوه اوږده ليکنـه وکـ.ه . واړوله

بل ډېـر سـرت . کې چاپ شوه ۱۸۵۱چې د Õبيي د جغرافيايي خپرونه کې په 
کـې چـاپ او  ۱۸۵۵چـې پـه .کار يې د پWتو ژبې د يـوه لـوی Oرامـر ليکـل و



 
 
 

 

  ١٥١/ یوه لن�ه رسوې

راور\ـي ورپسـې دوه نـور اثـار چـې يـو يـې . کې خپور شو ۱۸۶۸ دويم Jل په
پـه نـوم د پWـتو نـÙ او نظـم » Oلشـن روه«پWتو انaرېزي سيند او بل يې د 

د دې تـاليف موخـه د پWـتو ژبـې . کـال کـې خپـاره کـ.ل ۱۸۶۰\ولaه وه پـه 
کـې يـې د ايسـپ  ۱۸۷۱پـه . تدريس او د پWتو ژبـې د اثـارو خونـدي کـول و

کـې يـې د پWـتو دريس  ۱۸۸۸پـه . ژباړلې او نرش يـې کـ.ېکيسې په پWتو و
ده نورې ليکنې هم وک.ې چې په بېلـو . کتاب د پWتو متون په نوم چاپ ک.

  . بېلو خپرونو کې چاپ شوې دي

د افغانــانو د شــعرونو «او بــل يــې » Oلشــن روه«د راور\ــي عمــده ادt اثــار 
ال ډېـر زيـات راور\ي وايي چې د پWتو ژبـې د شـعرونو Vـک. دي» منتخبات

اغېز راباندې وک. او دې ته يې راوستم چې يو زيات شـمېر يـې پـه انaرېـزي 
دی دا هم وايـي چـې پWـتنو . وژباړم او د اروپا لوستونکو ته يې وړاندې ک.م

دا خيال يې هم نـه «شاعرانو  خپل شعرونه د نام ايستلو لپاره نه وو ليکيل او 
ونه نه يـوازې د خپلـو وطنوالـو کاوه چې د دوی د م.ينې وروسته به يې شعر 

. بلکې په اروپايانو کې هم الس په الس OرJـي او يـوه پېرنaـي بـه ژبـاړيل وي
راور\ي دا هم وايي جې د دغو پWتنو شاعرانو اشعارو کې چې ويـونکي يـې د 
يوه Vکيل هېواد د پر�ينو غرو په تکو شنو درو کې لـوی شـوي دي د وطـن 

ــتين Vــاس، د ازادی ر ــالنې قــوي احس ــه Fپــې پ ــه او د هېــواد مين ې روحي
  ۱۷۳».وهي

پWتانه هغه خلک دي چې هند يې Fـو وارې نيـولی «راور\ي دا هم وايي چې 
. او په هند باندې د نورو يرغلaرو په پوځ کې هم بهرتين عسکر هـم دوی وو

نو کله کـه دوی د لوېـدي§و رستېـرو غونـدې يـې روزنـه او تنظـيم ويش او د 
يې الرVوونه وک.ي هلته بيا د هېµ اسـيايي ولـس  اروپا غوندې ان�ول افرسان

نو Jکه موږ بايد موقع د السه ورنه ک.و .رستېري هم نه يش ورپسې رسېدلی
  ۱۷۴».او پWتانه پخپل پوځ کې شامل ک.و

دی د پWتنو رسه د پوهاوي تر \ولو Vه الر پWتو بويل نـو Jکـه وايـي چـې د 

 
 
 

   

 ١٥٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

وېـديq خـوا تـه مقرريـhي د هر انaرېز افرس لپاره چې د اباس� نه پـورې د ل
  .پWتو ژبې زده ک.ه يو حتمي او واجبي امر دی

پدې موخه يې د پWتو لوی Oرامر، د پWتو انaرېزي سـيند او د پWـتو دريس 
د مخه مو يادونه وک.ه چې ليکوال د سيند په هغه مـخ چـې د . کتاب وليکلو

  .کتاب بشپ. رسليک پرې ليکل شوی د عبدالقادر خان دا بيت کWلی دی

  تا خواږه ک.ه تر فاريس عبدالقادره

F ــــــکه هر   و وه ترخه ژبه د پWتوـــــ

  

راور\ي د پWتو Oرامر په همدې مخ کې بيا د حميد ماشوخېل دا بيـت ثبـت 
  :ک.ی دی

  فارسيوانو د ح�ت Oوتې په غاښ ک.ې

  چې حميد سخن سازي ک.ه په پWتو کې

  

وازې پـه پWـتو شـعر او حبيب هللا تhی وايي چې د دغـو بيتـو انتخـاب نـه يـ
ادب کې د راور\ي د پخې مطـالعې او Vـه ذوق �اينـده Oـي کـوي، بلکـې د 

  .پWتو ژبې په باره کې د ده د احساس Vکارندوی هم دی

راور\ي د پWتنو رسه د ناستې والړې په وخت کـې د هغـوی خويونـو، ژبـې او 
دی زياتوي چـې يـو شـمېر غمجنـې پېWـې . ادبياتو ډېر زيات جذب ک.ی و

موږ ته را زده کوي چې په راتلونکې کې د پWتنو په غرنيو قبـايلو بـاور وکـ.و 
Jکه دی وايـي نـه يـوازې دا چـې . او ډېر زيات يې پخپل پوځ کې داخل ک.و

دی زيـاتوي چـې لـه . پWتانه، د اعت»د وړ دي، بلکه ډېر وتيل جنaيـايل دي
او له . يhيپWتنو رسه د Oوزارې Vه الر دا ده چې س.ی په نرمی وررسه وچل

ده د وخـت پـه تېرېـدو رسه د پWـتو ژبـې او . نhدې نه ور رسه محشـور يش
. ادب رسه پوره مينه پيدا شوې او په ډېره درنه سـرتOه يـې ورتـه کـتيل دي

او د لـوم.ي Jـل لپـاره د . دی پWتو د ادبياتو په لحـاظ يـوه غنـي ژبـه بـويل



 
 
 

 

  ١٥٣/ یوه لن�ه رسوې

aتو د ليکيل او شفاهي ادب يو زيات شمېر پـارچې پـه انWرېـزي ژبـاړلې او پ
  .لوېدي§ې ن.ۍ ته یې ور پېژندلې دي

  

  هVي ولQر بيليو

د ډاک�ر بيليو دوه کتابونه ډېر مشهور دي چـې يـو يـې Oرامـر او بـل سـيند 
بيليــو خپــل Oرامــر د هغــو انaرېـزي افرســانو لپــاره چــې پــه . ده) ډکشـ�ي(

. وپWتونخوا کې يې دندې درلودې د پWتو ژبې د زده کولو په موخه ليکلـی 
کې حکومت ومنله چې هر افرس چـې د شـفاهي پWـتو پـه امتحـان  ۱۸۶۳په 

  .کې بريالی يش نو پن§ه زره کلدارې ورکول کيhي

کـال کـې د يـوه سـيايس ماموريـت دور، بـل  ۱۸۵۷د بيليو لوم.ی کتاب پـه 
کـې پـه  ۱۸۶۴کتاب يې د يوسفزو په هکله عمومي رپـوټ نـوميhي چـې پـه 

Fلـورم يـې د پWـتو Oرامـر او انaرېـزي  دريـم او. لندن کې چاپ شـوی دی
شپhم اثـر يـې . نوميhي» زموږ د پنجاب رسحد«بل اثر يې . پWتو سيند دی

. کـې خپورشـوی دی ۱۸۷۴چـې پـه .نـوميhي» د اباس� نه تر دجلې پورې«
دافغانسـتان «نوميhي، اتم کتاب يـې » افغانستان او افغانان«اووم کتاب يې 

وروسـتی . ه کلکته کې خپور شـوی دیکې پ ۱۸۸۷نوميhي چې په » قومونه
کـې پـه  ۱۸۹۱کتاب يې د افغانستان د قوم پېژندنې Fې.نه نـوميhي چـې پـه 

بيليو د وزيرو په باره کې وايـي چـې دا يـوه سـرته . لندن کې خپور شوی دی
دی د پWتنو په هکله وايي . قبيله ده چې شل زره مالت.ي جنaي مې.ونه لري

ر او مغـرور خلـک دي او د بلـې خـوا غـدار چې دوی له يوې خوا تکـ.ه زړه و 
دی دا هم وايي چـې پWـتانه لـه يـوې خـوا ډېـر کلـک وطـن پـالونکي او . دي

پخپل قوم غره خلک دي مaر د بلې خوا د پيسو د پاره خپل تر \ولو سپېYيل 
دی پWـتانه او د . ارزVتونه او تر \ولو نه نhدې \ولنيزې اړيکې په لغتـه وهـي

نـد د امنيــت د پـاره حيـا� اهميـت درلــودونکې هغـوی غرونـه او درې د ه
د دغې سيمې پWتانه چې په يوه شپh سوه ميله اوږده ساحه کې پراته . بويل

 
 
 

   

 ١٥٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

دي لh تر لhه درې اتيا زره مې.ونه لري چې په \وله اسيا کـې سـاری نـه لـري 
بيليـو دا وايـي چـې افغانـان تـر روسـانو د . او بهرتين Oورياليي رستېـري دي

  . نhدې اړيکې غوره بويلانaرېزانو رسه 

Jينې انaرېزان پدې نظر وو چې پWتونخوا د روسانو په مـخ کـې يـو پـوالدي 
دېوال دی او انaرېزان کولی يش د پWـتنو پـه ملaرتيـا د روسـانو د هـر ډول 

نورو يې د روسانو د مخنيـوي لپـاره پـه پWـتونخوا کـې د . تېري مخه ونييس
  .نېغې الس وهنې پلويان وو

جغرافيايي Fې.نو له مخې وايي چـې د افغانسـتان ختي§ـه پولـه  بيليو د خپلو
اباس� دی چې د Oلaـت نـه د عربـو تـر سـمندرOي پـورې امتـداد لـري، د 
ــارس د  ــې د ف ــه ي ــديq پول ــو ســمندرOی دی، د لوې ــې د عرب ــه ي ــوويل پول س
خراسانه او کرمانه پورې امتداد لري او د شـ»ل پولـه يـې تـر خواجـه صـالح 

  .جوړويپورې د امو سيند 

بيليو وايي چې ام� دوست محمد خان د خپل وخت يـو بريـالی او محبـوب 
. خلکو يې د زړورتيا، مې.انې او بريـاليو جaـ.و لـه املـه سـتاينه کولـه. پاچا و

پداسې حال کې چې ام� دوست محمد خان د خپـل سـاده ژونـد، د مېلمـه 
لـه پـه \ـول پالنې، عدالت او پخپل دربار کې د هـر ډول خلکـو د منلـو لـه ام

ولس کې محبوب و، د خپلې اوږدې واکدارۍ پـه مـوده کـې يـې د خلکـو د 
بيليـو وايـي چـې امـ� شـېرعيل خـان . ژوندانه د بهرتولو لپاره هېµ ونه کـ.ل

وروسته له يو ل. کورنيو جa.و په کابل کې خپلې پWې \ينaې کـ.ې نـو پـدې 
 ۱۸۶۹ه همـدا و چـې پـ. هYه کې شو چې د انaرېزانو رسه اړيکـې Vـې کـ.ي

ـا الرډ ميــو رسه ليدنـه وکــ.ه د . کـال کـې پــه امبلـه کــې د انaرېزانـو د ويرس
دوستی د ت.ون له رسته رسېدو وروسته خوشاله افغانستان تـه راوOرJېـد او 

برسـېره پـردې . انaرېزانو زياتې پيسې او وسلې د سـوغات پـه توOـه ورکـ.ې
. تـه يـووړې امیر ش�عيل ډېرې زياتې د سمونو طرحې هم له Jان رسه وطن

خو بيليو دا هم وايي چې د انaرېزانو نه د ام� ش�عيل خان د بېـزارۍ سـرت 



 
 
 

 

  ١٥٥/ یوه لن�ه رسوې

دې مسـلې . المل سيستان په برخه کې د ايران او افغانستان د پـولې \اکـل و
. د انaرېزانو او کابل اړيکې دومره خرابې ک.ې چې بيا هېµ کله Vې نه شـوې

  .واست وک. هغه رد ک.انaرېزانو وروسته لدې چې ام� ته د هر يش خ

  

  تور برن

توربرن په لوېدي§و پوهانو کې لوم.ی س.ی دی چې تر \ولو د مخه يې پWـتو 
ده يو شمېر پWـتو متلونـه، کيسـې، . شفاهي ادب او فولکلور ته پاملرنه وک.ه

کيس+ او ان د وليس شاعرانو د اشعارو يو Fو �ونې يې را\ـولې کـ.ې او بيـا 
  .خپارې ک.ې دي يې پخپل اثر چې بنو نوميhي

په پرسـيل کـې داسـې Vـکاري لکـه تـک «نوموړی د بنو Vکال داسې بيانوي 
شـ� بخمـل پکـې غوړېـدلی وي او پـه ژمـي کـې يـې رنaـ� فصـلونه داســې 
Vکاري لکه د Vکال الهه چې پکې رالوېـدلې وي او د Vـکال هارونـه يـې هـره 

د  خــوا خــواره واره غورJــويل وي، د شيشــم ډول ډول ونــې چــې Fــانaې يــې
د ويـالو او . مجنون بېد په شان رازنaيhي، دلتـه او يـوازې دلتـه پيـدا کيـhي

لWتيو په غاړه يې د توت ونې چې Oورې Fانaې يـې يـو خـوا بـل خـوا خپـرې 
شوې وي، داسې مزه دار ش� سيوری لري چې شيخان تسبيح پـه الس تـرې 

کې  د وادي په پورته برخه کې رسه Oالب هم چې په غياب. الندې ويده وي
يې د انaرېزانو په نظر هېV µکال نه تکميليhي، په پرسيل کـې مـوج وهـي، د 
کابل د اکÙه مېوو ونې، دلته خدايي شنې کيhي او که پېوند يش نـو بيـا يـې 

ليمو، توت او خ�کـي يـې هـم سـخت مـزه . د مېوو په خوند Fوک نه م.يhي
ي ور پـه دار او خواږه دي، لن�ه دا چې بنـو تـه خـدای داسـې Vـکال او هسـت

  ۱۷۵».برخه ک.ې چې س.ي ته جنت Vکاري

  . ده د خپل کتاب دوهمه برخه پWتو متلونو ته وقف ک.ې ده

  

 
 
 

   

 ١٥٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  ډارمسQQر

ډارمس��ر فرانسوي ختيq پوه په لوېدي§و پوهانو کې هغـه سـ.ی دی چـې د 
. پWتو د شفاهي ادب په برخه کې تر \ولو ختيq پوهانو زيات کـار کـ.ی دی

» په افغـاC سـندرو کـې افغـاC مينـه«وړه رساله ده ده لوم.نی اثر چې يوه 
نوميhي په انaلیيس ژبه ليکلی دی او پخپله دی يې د خپلو ليکنو يـوه غـوره 

پدې اثر کې يو شمېر لh موندونکې او ان نـه مونـدونکې تـر شـلو . �ونه oOي
د تـhي . وليس سندرې او يو شمېر لن�ۍ په انaرېزي ژباړه کWـل شـوې دي

ژباړه په داسې Jواک رسه ک.ې ده چې د شعري Vکال له نظـره  په وينا ده دا
ده نه يوازې پWتو ژبـه خپلـه کـ.ې بلکـې . تر اصل نه وروسته نه پاتې کيhي

را\ولې ک.ې سندرې يې د پWتنو د ثقافت او کلتور ډېـره Vـه هينـداره بللـې 
  .ده

نوميhي چـې نـhدې يـو سـل شـل » د افغانانو وليس سندرې«بل مهم اثر يې 
ده . ې پکې Jای شوې دي چې په کوزه پWتونخوا کې را\ولې کـ.ې وېسندر 

تر رسليـک النـدې پـه پWـتو رسـم » د پWتونخوا د هار و بهار«دغه سندرې 
يوه �ونه يې چې ده پخپله شـهکار . الخط له فرانسوي ژباړې رسه کWلې دي

  :بللې ده دا ده

  يل ک.ی په بازار د تورو زلفوــــبېaا مې دی س

  ۱۷۶بورا شوم په Oلزار د تورو زلفو اوس �O لکه

  

اریـايي ژبـو د کـورن+ پـه لوېـديزه يـاC -ده دا هم ويـيل چـې پWـتو د هنـدو
  .اريايي Fانaه پورې اړه لري او يوه بېخي لرغونې ژبه ده

دی چې پخپله يهود و د يوه لوی پل�ونکي په توOه دې پايلې تـه ورسـېد چـې 
غونو اريايانو اوالده ده چې تـر \ولـو پWتانه بني ارسائل نه دي، بلکې د هغو لر 

  .لرغونو زمانو نه رادې خوا نه په ننن+ پWتونخوا کې ميشته دي

دی د پWتو سندرې د پWتنو د رVتينو احساساتو Vکارندوی او لـه ژونـده ډکـې 



 
 
 

 

  ١٥٧/ یوه لن�ه رسوې

دا سندرې کله کله له Vکال او قوت نه بېخـي ډکـې دي او دا پـدې دليـل . بويل
  .ساده او رVتينې بoه بيانويچې قومي جذبات او احساسات په 

  

  جان 6ورډون الرXر

د وزيري پWـتو «ده . جان Oورډون الر�ر د وزيرو ژبه او عادات Fې.يل دي
بـل کتـاب يـې د پېWـور پـه . پنامـه کتـاب وليکلـو» Oرامر او لغـات] لهجې[

  .سيمه کې تعاميل قوان� نوميhي

  

  الرXر. ل. ډ

hي چې د حبيب هللا تhي په وينـا د ده کتاب چې د عاميانه پWتو نحوه نومي
داسې يو معترب د پWتو Oرامر دی چې ساری يې تر اوسـه نـه دی ليکـل «دا 

د لسيزې په لوم.يو کلونو کـې دا  ۱۹۵۰ما ته د «دی زياتوي چې ۱۷۷».شوی
خربه ډېره په اطمينان شوې وه چې دغه کتاب پـه کابـل کـې د مطبوعـاتو د 

ې ته د اسـتفادې او د چـاپ د پـاره ور وزارت په هدايت ترجمه او پWتو \ولن
خو متاسفانه، چې چـاپ نـه شـوه، بلکـې پـه نهايـت کـې بېخـي . وسپارل شو

ورکه شوه او پدې ترتيب د پWتو د فرهنE رسه د خواخـوږی پـه جامـه کـې 
  ۱۷۸».يوه بله جفا هم وشوه

  

  روس کېپل

 روس کېپل په برتانوي هند کې د ډېـر لـوړ دولتـي مقـام د لرلـو پـه مهـال د
پWتو ژبې رسه کلکه مينه Vودلې، پWتو يې ډېـره Vـه زده کـ.ې، لـه پWـتنو 

ده يـو ډېـر معتـرب . رسه ژر بلد شوی او ډېره Vه Oوزاره يـې وررسه کـ.ې ده
دی د رسحد صوبې د ابادی په فکر کـې و او . پWتو دريس کتاب ليکلی دی

رته روس کېپل د پېWور تـر \ولـو نـه سـ. د دې سيمې پوهنه ته يې ډېر پام و

 
 
 

   

 ١٥٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

تعليمي موسسه ياC اسالميه کالج د همدې هYو په ل. کې جـوړه کـ.ه چـې 
  .وروسته يې د پېWور د پوهتون زړی جوړاوه

  

  هاول

غرt رسحد د پـولې وليسـ سـندرې -بل س.ی هاول انaرېز دی چې د ش»ل
پنامه يې ليکنه ک.ې ده چې پن§ه اوږدې وليسـ سـندرې او لـس لنـ�ۍ پـه 

د وليس اوږدو سندرو نه يې دوه په وا�ه کې لـه  .الت� رسم الخط کWلې دي
  انaرېزانو رسه د پWتنو د جa.و په باره کې دي

همدارنaه د ختي§ې اروپا لکه، چک، پولن� او ختيq املان کې ختـيq پـوهنې 
په علمي او د Fې.نو مرکزونو کې هم پWتو Jای پيدا کـ. او Fـو تنـه پWـتانه 

  :پېژندونکي پيدا شول

باچکا، په جرمني کې Oيaر، په ناروي کې مارOن سـ�رن،  په چکوسلواکیا کې
په امريکا کې پېنزل او نور يادولی شو چې د پWتو ژبې په هکله Fې.نې کـ.ې 

ــه امریکــا کــې پــه . دي د پWــتو Oرامــر د (کــال کــې  ۱۹۵۵ډاک�ــر پېنــزل پ
 ۱۹۶۵-۱۹۶۲نومي کتاب خپور او بیا یې پـه ) کندهاري لهجې ترشيحي Fې.نه

پوهنتون پـه مطبعـه د پWـتو سـيند او پWـتو لوسـت چـاپ کې د مشيaن د 
  .ک.ل

کال د سپتمرب د پېWو نه وروسـته پWـتو  ۲۰۰۱دا کار تر اوسه دوام لري او د 
ژبې ته زياته پاملرنه شوې او د پWـتنو ادب، کلتـور، دودونـو، تـاريخ او نـورو 

  .Fې.نو ته هم پام زيات شوی دی

  

  

   



 
 
 

 

  ١٥٩/ یوه لن�ه رسوې

  

  

  ديارلسم �پرکی

  

  بهمحمدزي او پ�تو ژ 

  

  امD دوست محمد خان

کې د سدوزو د واکمن+ د پرزېدو وروسته  ۱۸۱۸ام� دوست محمد خان په 
د يوې اوږدې مودې د کورن+ جaـ.ې پـه يـون کـې د محمـدزو د واکمنـ+ 

ام� دوست محمد خان د خپل سکه ورور ام� مجمد پرتـه . بنس4 کېWود
. وزیر فتح خـان وو د رسدار پاينده خان د يوويشتو زامنو نه کرش او مرش يې

وزیر فتح خان یو زړور او مدبر س.ی و او د وزير په توOه يې خپل \ول ورو�ـه 
کله چې پـه وحشـيانه توOـه ووژل شـو نـو د هغـه د . په لوړو Fوکيو وO»رل

م.ينې وروسته د پاينده خان زامنو لوم.ی د واکمن کېدو لپـاره مبـارزه پيـل 
ې واک د سـدوزو نـه محمـدزو تـه ک.ه تر Fو په پای کې پدې بريايل شول چ

خو د واک د لېhد وروسته د دوی تر منq د کورن+ جa.ې اور بل . ولېhدوي
امـ� دوسـت محمـد خـان چـې د خپلـو ورو�ـو پـه مـنq کـې Jـ�ک او . شو

کې د قزلباشانو پـه مرسـته د کابـل د وايل پـه توOـه واک  ۱۸۲۶هوVيار و په 
انaلـيس د لـوم.ۍ جaـ.ې پـه -د افغـان. را\ول ک.و او په پای کې واکمن شو

خو بيـا کلـه . به� کې انaرېزانو ته تسليم شو او دوی هندوستان ته پرار ک.و
پوځ، چې د هغه نـه د شـپhو نـه تـر  ۱۶۵۰۰چې په دغه جنE کې د انaرېزانو 

شپh نيم زره انaريزي منظم پوځ و، نـور يـې هنـدي مسـتخدمان يـا عملـه او 
ې امــ� دوســت محمــد خــان بېرتــه کــ ۱۸۴۳فعلـه وه، تبــاه شــو نــو دوی پــه 

 
 
 

   

 ١٦٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

کـال پـورې يـې \ـو\ې شـوی  ۱۸۶۳راستون ک. او يـو خپلـواک امـ� شـو او د 
د محمـدزايانو . افغانستان د پېWور پرته يو مو\ی ک. او په هرات کې م. شـو

واکمني چې د ام� دوست محمد خان يې بنس4 کېWود د داود د رژیم پـه 
ډول بـه وFېـ.ل يش او هـم بـه دا نسکورېدو رسه پای ته ورسېده چې په لن� 

  .جوته ک.م چې د محمدزو په واکمني کې د پWتو ژبې حالت Fنaه و

  

  امD شDعيل خان

ام� دوست محمد خان د شپاړسو V§و نه اوه ويشت زامن او پن§ه ويشـت 
لو�ه درلودې چـې د ده د م.ينـې وروسـته يـې د واک پـر رس لـوی غوبـل او 

محمـود . ونکې يـې کلکـه زيا�نـه کـ.هشخ.ې جوړې ک.ې چې د هېواد راتل
چې رسدران او لويان هم وررسه ) ۱۸۶۳(ام� د م.ينې په ورځ «: طرزی ليکي

پـه ل.زېـدونکو . وو، په ش�عيل خـان بانـدې غـh وکـ. چـې خواتـه يـې وريش
السونو يې خپله توره د ش�عيل خان تر مال وت.له او په خپل نري اواز يې پاچا 

ه او د برياليتوب لپاره يې ورته دعا وک.ې، خـو همـدا اعالم ک.، Vه يې ونازاو 
چې د جنازې او فاتحې مراسم پای ته ورسـېدل، هـر زوی يـې لـه خپـل پـوځ 
رسه د خپل واليت په لور روان شو او د ح�انـ+ Jـای دی، چـې هـر يـوه يـې 

   J. «۱۷۹ان ام� باله

رسه پـه د ام� ش�عيل خان د واکمن+ لوم.ۍ دوره د خپلو ورو�ـو او ترونـو 
دغـه جaـ.ې . شخ.و کې تېره شوه او د لن�ې مودې لپـاره د واک نـه ولوېـد

چې Fلور کاله اوږدې شوې په پـای کـې امـ� شـ�عيل خـان بريـالی شـو او 
  .دوهم Jل واکمن شو

په دغه وخت کې چې د ام� دوست محمد خان زامـن او ملسـيان پـه خپـل 
رمختـE وکـ. او د من§ي شخ.و بوخت وو روسيې په من§ن+ اسيا کې ډېـر پ

امـ� شـ�عيل . ترکمنو د Jينو سيمو پرته د افغانستان پـولې تـه راورسـېدل
خان ته دا پرJای وېره پيدا شـوه چـې د روسـيې د بـل بريـد موخـه بـه د ده 



 
 
 

 

  ١٦١/ یوه لن�ه رسوې

نوموړي ام� د دغه خطر د مخنيوي لپاره وپتېيلـه چـې لـه يـوې . هېواد وي
د بلـې خـوا د هنـد د خوا د کور د ننه خپل دولت \ينE او غWـتلی کـ.ي او 

کال په لوم.يـو کـې  ۱۸۶۹لدې امله په . برتانوي حکومت مالت. تر السه ک.ي
ام� ش�عيل خان په رسمي توOه برتانوي هند ته سفر وک. او پـه امبلـه کـې 
يې د ويرسا الرډ مايو رسه وکتـل چـې تـود هرکلـی يـې وشـو خـو الرډ مـايو د 

الرډ مـايو امـ� تـه ډاډ . ه بللـهروسيې له لوري د ام� پر Jای وېره سـمه ونـ
هغه ام� تـه وسـلې . ورک. چې افغانستان ته د روسيې له لوري خطر نه شته

  .ورک.ې او د پوځ د روزنې لپاره یې يو شمېر ماهېرين هم ورک.ل

ام� چې بېرته وطن ته راستون شو د الرډ مايو د دغه ډاډ له املـه پـه پراخـو 
ــور�  ــې د مش ــ. چ ــورې ک ــمونونو الس پ ــوځ س ــتيل پ Wــوړول، د غ ــورا ج ش

تنظيمول، د رسمي ادارې پراخول، د Vوون§يو پرانېستل، د شـمس النهـار د 
د کاک. په وينا دغو سمونونو په FنE کې . جريدې خپرول او نور يادولی شو

ډېر مهم يې دا و چې پWتو يې د لوم.ي Jل لپاره د هېواد ميل او رسمي ژبـه 
 hېhماعالن ک.ه چې وروسته به پرې وغ.  

ام� ش�عيل خـان نيـت درلـود چـې سيسـتان چـې پارسـيانو نيـولی و بيـا د 
خـو . افغانستان رسه يوJای ک.ي او هغه هېواد ته يـې د جaـ.ې Oـواښ وکـ.

انaرېزانو د جa.ې د مخنيوي لپاره د سيستان د موضوع د حل پـه موخـه د 
وا دواړو هېوادو تر منq د من§a.يتوب وړانديز وک. چې د دواړو لـورو لـه خـ

د انaليســتان هيئــت د بريــد جــ�ال Oولــ� ســميت پــه مرشــۍ . ومنــل شــو
د ايران له لوري م�زا معصوم خان او د افغانستان له خـوا . سيستان ته راغی

کـه Fـه هـم سيسـتان لـه . سيد نور محمد شاه �اينده Oـان \اکـل شـوي وو
 Cجغرافيــوي او تــاريخی نظــره د افغانســتان خــاوره وه او ســاکا هــم د لرغــو
افغانستان خلک وو، خو د سيستان په خاوره د پارسيانو ادعا د ژبې لـه نظـره 

انaرېزانو د افغـاC سيسـتان يـوه . وه او د هغه تاريخي وياړونه يې د Jان بلل
  .برخه د Oول� سميت د غ�عادالنه من§a.يتوب په اساس ايران ته ورک.ه

 
 
 

   

 ١٦٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

او د انaرېزانـو رسه  ام� ش�عيل خان پدې پرېک.ه له انaرېزانو نه بېزاره شـو
د بيليـو پـه وينـا . يې اړيکې ډېرې خرابه شوې چې بيا هېYکله Vې نه شـوې

انaرېزانو وروسته له دې ام� ش�عيل خان ته د هريش خواست وک. هغه رد 
کال کې د افغانستان  ۱۸۷۸ک. په پای کې خربه دې Jای ته ورسېده چې په 

  .او انaليس دوهمه جa.ه پيل شوه

یو کلک پلـوي و  )Forword policy(» پرمختE د پاليسی«چې د الرډ لي�ن 
کال د نومرب په يووشتمه نې�ه پدې پلمه چې امـ� شـ�عيل خـان د  ۱۸۷۸د 

دوی هيئت نه دی منلی انaرېـزي پوJونـو تـه امـر وکـ. چـې پـه افغانسـتان 
ــ.ي ــل وک ــه الرې يرغ ــوالن ل ــورمې او ب ــرب، ک ــدې د خي ــوځ . بان ــزي پ انaرې

امـ� . د کندهار، جـالل ابـاد او کابـل Vـارونه يـې ونيـولهمدغسې وک.ل او 
ش�عيل د جa.ې نه ډډه وک.ه، خپل زوی يعقوب خان يـې د زنـدان نـه ايلـه 
ک. او خپل Jای ناستی يې و\اکه، پخپلـه د روسـيې نـه د پـوJي مرسـتې پـه 

امـ� يعقـوب خـان د . هيله مزار ته الړ او هلته د ورپېWو ناروغيو نه م. شـو
م.ينې وروسته د انaرېزانو رسه د Oندمک تـ.ون السـليک کـ. او  خپل پالر د

د خلکـو پـه مالتـ. د کيوناري په عمل کې د کابل واکمن شو خو افغـان پـوځ 
پايله کې د کابل په باالحصار کې د انaلستان سيايس اسـتازی خپل پاFون په 

انaرېزانـو د يرغـل پـه . کيوناري د وررسه ملaرو رسه يو Jای د من§ه يـووړل
دوهمه مرحله کې ام� محمد يعقوب خان استعفا کولو ته اړ ک. او برتـانوي 

او بل Oام يې د غچ اخېستلو په موخه باالحصار وسـوزاوه . هند ته يې پرار ک.
  . د پاFون �Oون کوونکو زندۍ کولو ته يې مال وت.له

انaرېزانو د هغو افغانانو نه چې سفارت په سوJولو کې يې ونـ�ه اخېسـتې وه 
د غچ په موخه هر هغه چا ته د پن§وسو نه تر پن§وسو زره جايزه ومنلـه چـې 

د Vـار پـه قزلباشـو کـې ډېـرو دغسـې جـايزې تـر السـه «.هغوی ورته وVيي
محمود طرزي پخپلو خاطراتو کې ليکـي چـې د جـ�ال رابـر\س  ۱۸۰» .ک.ې

چـې د کوOنـاري د سـو Jېـديل کـور پـه «:لوم.ی کار پـه کابـل کـې دا شـو



 
 
 

 

  ١٦٣/ یوه لن�ه رسوې

کن�والو باندې دارونـه وJـ.وي، چـې پـه دغـې پېWـې کـې Oـ�ون کـوونکي 
په اصل کې خلک هلته د ننداره کولو او چور کولـو لپـاره غونـ� . غرغره ک.ي

لفــانو چــې زړونــه يــې لــه کرکــې نــه ډک وو او د بــې وجــدانو مخا. شــوي وو
چندول شيعه Oانو چې هغوی د جاسوسی په بدل کې انعام غوVته، له دغې 

نـورو هـم حتـی د . موقع نه O�ه وک.ه او بې Oناه خلک يې په �O کې ورک.ل
د نـورو «محمود طرزی زياتوي چې .۱۸۱» .يو Fه O�ې لپاره همدغسې وک.ل

وې، دا هغه خلک وو چې د پېرنaيـانو راتـE تـه  په کورونو کې مېل»ستياوې
» د دوی غمـه خوړلـه شـوې وه« يې هرکلی ويلی و او د هغو په خپلو خربو 

دوی زياتره شيعه او قزلبـاش وو، چـې د Vـار پـه مـنq کـې پـه چنـدولو کـې 
دوی پـه خپـل فرقـه يـي . اوسېدل، چې شاوخوا يې \ينE ديوال او خنـدق وو

  ۱۸۲» .»نانو نه غوره oOلتعصب رسه نامسل»نان د مسل

Vار تر پوره کنـرتول النـدې ونيـو «همدارنaه ج�ال پر�روز چې د کندهار 
پWتانه اوسېدونکي يې له سوداOرو او پاړسـيوانانو پرتـه \ـول  ۱۸۰۰۰او د هغه 

   ۱۸۳» .له Vاره وايستل

ــی او  ــته ورغ ــو الس ــت د انaرېزان ــی سياس ــتان بهرن ــې د افغانس ــای ک ــه پ پ
ډېــرې انــدازې افغانــان د عرصــي مــدنيت، عرصــي ســاينس، همدارنaــه تــر 

  .عرصي پوهنې او عرصي تخنيک نه ل�ې پاتې شول

  

  امD شDعيل خان او پ�تو ژبه

د ام� ش�عيل خان په دوهمه پاچايي کې لکه چې د مخه مـې يادونـه وکـ.ه 
پWتو د لوم.ي Jل لپاره د هېواد ميل او رسـمي ژبـه اعـالن شـوه او پـه دغـه 

پوهانـد . د پWتو ژبې لپاره دا يو انقـالt حرکـت و. مت ته ننوتلهحيث حکو 
پـه لـوم.ي «ډاک�ر محمدحسن کاک. د دې بدلون اصيل المل دا بـويل چـې 

رس کې هغه محمدزايي رسداران يا په جنaونو کې ووژل شول، يا پـرار کـ.ای 
شول او يا له حکومتي چارو Fخه وايستل شول چـې د امـ� شـ�عيل خـان د 

 
 
 

   

 ١٦٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ام� ش�عيل خان د دود پرخالف لـوړ  ۱۸۴».و رسه يې مرسته ک.ې وهرقيبان
ام� ش�عيل خان سيد نـور محمـد . منصبونه غ� خانداC کسانو ته ورک.ل

سـيد نـور محمـد شـاه د فوشـنج و او فوشـنج هغـه وخـت د (شاه کندهاری 
د لوی مختار ياC صـدراعظم، حبيـب هللا وردګ د مـاليې ) کندهار سيمه وه

عصـمت هللا جبارخېـل د کورنيـو چـارو وزيـر، ارسـالخان جبارخېـل د وزيـر ، 
بهرنيو چارو وزير، پـه توOـه و\اکـل او نورمحمـد فوشـنجي، مـال شـاه محمـد 

  .کتب خېل، او قايض عبدالقادر يوسفزی يې هم د کابينې غ.ي وو

برسېره پردې ام� شېرعيل خان يو منظم او دا�ي اردو جوړ ک. چـې شـمېر 
زرو تــه رســېده چــې د محمــدزايي رسدارانــو Jــای پWــتو يــې شــپh پن§ــوس 

پـدې توOـه د ملکـي او نظـامي چـارو د . ويوونکو غ� محمدزايي پWتنو ونيو
پوهاند کاک. Oـرد رسه سـم وايـي . اغېزمن چلند لپاره پWتو ته اړتيا پيدا شوه

چې ام� ش�عيل خان د نورو سمونونو په FنE کې د پWـتو د رسـمي کولـو 
. FرOنـدوي چـې د ده مــيل شـعور ډېـر غWـتلی او قــوي و لپـاره کوVـb دا

پWتو ته د دغې اړتيا او پخپله د ام� د نـوي مـيل شـعور د دې المـل و چـې 
غوVتل يې پWتو د يوې رVتينې ميل ژبې په توOه وده او پرمحتـE وکـ.ي او 

د دغه مقصد لپاره د پWتو کتابونو ليکل او ژباړل پيل . د فاريس Jای ونييس
د الرVود په توOه حتمـي شـو، عسـکري تعلـيم ) قاموس(و سيند شول، د پWت

نامې په پWتو ژبه برابرې شوې، واړه او لوی ماموران په القابو ووياړل شـول او 
د افغان جنaيـاليو د oOـو صـنفونو لپـاره ) قوماندې(په پای کې د پWتو بول+ 

نهار ليتوOرايف مطبعه په کابل کې په کار ولوېده او د شمس ال. جوړې شوې
قواعـد «قادر لـه خـوا لد قايض عبدا. اخبار په همدغې مطبعې کې چاپ شو

علـم قواعـد . په پWتو وژباړل شو چې ترشيحات يـې پـه پاړسـو و» پل�ن پياده
لشکر د دريا خان نيازي له خـوا، قواعـد عسـکري د محمـد ابـراهيم لـه خـوا 

دعـا دغه مشکور واکمن Jان ژر پداسې حال کې وموند چـې ا«. وليکل شول
د دغه امـ� پـه نظـر . وک.ي چې پWتو د هغه د هېواد والو ميل ژبه شوې وه



 
 
 

 

  ١٦٥/ یوه لن�ه رسوې

د غوث خيربي په اند د امـ� شـ�عيل خـان  ۱۸۵» .فاريس امانتي بoکې وې
له خوا د پWتو ژبې د رسمي کولو اصيل موخه د ايران د فرهنaي Vکېالک د 

   ۱۸۶. ماتولو په لور يو اغېزمن Oام و

.ی چې د ام� شـ�عيل خـان رسه يـې د سـمونونو پـه د کاک. په وينا هغه س
ــه اســايس مرســته وکــ.ه هغــه قــايض  تېــره د پWــتو د رســمي کولــو پــه هکل

کهaـدای . عبدالقادر يوسفزی و چې يو عاº، شـاعر، ليکـوال او ژبـاړونکی و
ليکي چې قـايض عبـدالقادر داسـې کتابونـه تـأليف کـ.ل چـې د درې Oونـو 

او تـوپچي لپـاره بـول+ Oـانې وضـع شـوې او  پوJي \ولaيو ياC سـپرو، پيـاده
پوJي قوماندې د انaرېزي نه په پWتو وژباړل شوې او په پاړسـو کـې ترشـيح 

مخـه  ۳۸۲د ده يوه ژباړه قواعد عسکري لسان افغاC نـوميhي او . شوې وې
د کاک. په وينا دا چې Jينې کسان وايـي چـې امـ� شـ�عيل خـان  ۱۸۷.لري

عميل ک.ل چې سيد جـ»ل الـدين افغـان ورتـه  سمونونه د هغه پالن له مخې
رVتيا دا دي چې ام� ش�عيل خـان د مخـه تـر . تهيه ک.ی و، رVتيا نه دي

کال د  ۱۸۶۸دې چې د سمونونو په پيل کېدو پيل وک.ي سيد ج»ل الدين د 
. سپتمرب په دولسمه نې�ه د کندهار د چمن له الرې هندوستان تـه شـ.لی و

د خپل پالر رسه ملaری و چې پالر يې په برتـانوي ش�عيل خان ال هغه وخت 
هند کې پراري و او هغه وخت يې د انaرېزانو پرمختE پخپلو سرتOو ليـدلی 

. و او هلته د خپل هېواد د پر مختE او عرصي کولو فکر وررسه پيدا شـوی و
ام� ش�عيل خان امبالې ته د الرډ مايو د کتنې نه د راستنېدو پـر مهـال نـه 

بلکې د Jـان . برتانوي هند نه د سمونو زياتې طرحې وطن ته راوړېيوازې د 
بيليو چې پـدې کتنـه کـې ژبـاړونکی و، . رسه يو شمېر کارپوهان هم راوستل

ام� ش�عيل ډېرې زياتې د سمونو طرحې هم لـه Jـان رسه وطـن «وايي چې 
   ۱۸۸».ته يووړې

  

  

 
 
 

   

 ١٦٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  امD عبدالرحمن او پ�تو ژبه

ـان د افغـانلکه چـې مـې د مخـه يادونـه وکـ انaلـيس د -.ه امـ� شـ�عيل خ
دوهمې جa.ې په پيل رسه د هېواد ش»ل ته پدې نيت چې روسيه به وررسه 
مرسته وک.ي الړ شو او روسان د دې پرJـای چـې مرسـته وررسه وکـ.ي دی 

ام� د هغـې نـاروغ+ لـه املـه . يې وهYاوه چې د انaرېزانو رسه جوړه وک.ي
ـاورو تـه وسـپارل شـوچې ورته پيدا شوې وه په مزار کـ پـه . ې مـ. او هلتـه خ

کابل کـې امـ� محمـد يعقـوب خـان واکمـن شـو او پـه Oنـدمک کـې يـې د 
انaرېزانو رسه تـ.ون السـليک او د هېـواد يـو شـمېر سـيمې يـې انaرېزانـو تـه 

  .ورک.ې

په کابل کې د انaرېزانو پر ضد افغان پوځ د خلکو په مالتـ. پـاFون وکـ. او د 
يې د انaليسانو سيايس استازی کيوناري، د هغـه درې کابل په باالحصار کې 

د دې پېWې وروسـته الرډ . تنه هندي ساتونکي ووژل ۷۵انaلييس ملaري او 
لي�ن انaرېزانو د غچ اخېستلو په موخه Jينې Oامونـه پورتـه کـ.ل او برسـېره 
پردې ده د افغانستان د \و\ې کولو پالن تر الس الندې ونيو چـې د برېتـانيې، 

او ايران تر منq ووېشل يش او دغه پالن يې د نـوي نظـم پـه نـوم يـاد روسيې 
  .ک.

د Vه مرغه د اپريل په مياشت کې په انaليستان کې د ليربال Oوند د ويلـيم 
Oالډس�ون په مرشۍ \اکنې وO�لې الرډ لي�ن د برتـانوي هنـد د واکمنـ+ نـه 

دلون دوی خپـل سياسـت تـه بـ. ل�ې شو او پرJای يې الرډ ری� و\اکل شـو
ورک. او الرډ ری� کابل ته يو تجربه کار ډيپلومات لېپل Oريفن ولېhلو  هغـه 

ام� عبـدالرحمن چـې . د ش»يل افغانستان لپاره د يوه واکمن په ل�ه کې شو
ـانو پـه  بخارا ته تWتېدلی و او دوولـس کالـه يـې هلتـه تېـر کـ.ي و او د روس

لته يې فعاليت پيـل کـ. مواجبو يې ژوند ک.ی و د هېواد ش»ل ته راغی او ه
لېپـل Oـريفن د خپلـو موخـو لپـاره د عبـدالرحمن رسه . او د واک خاوند شـو

پـه پـای کـې امـ�  .اړيکې \ينaې او ليکونـه يـو او بـل لـوري تـه ولېـhل شـول



 
 
 

 

  ١٦٧/ یوه لن�ه رسوې

  .عبدالرحمن د انaرېزانو رسه دا ومنله چې د ش»يل افغانستان واکمن يش

ـان پـه دغه مهال د مېونـد پـه جaـ.ه کـې افغانـانو د رس  دار محمـد ايـوب خ
مرشۍ انaري پوځ ته کلکه ماتې ورک.ه انaرېزان د نـوي نظـم د پاليسـ+ نـه 
تېر شول او ام� عبدالرحمن يې وهYاوه چې کندهار پخپل زور د ايوب خان 

  .نه ونييس او پخپله واکمني کې يې شامل ک.ي

ه او د ام� عبدالرحمن رسه د موافقې وروسته دغه جa.ه پای ته رانhدې شو 
د ميوند جa.ې د ليـ�ن د تجزيـې پـالن ناکامـه کـ.و او امـ� عبـدالرحمن د 
انaرېزانو په مرسته محمد ايوب خـان مـات او افغانسـتان د عبـدالرحمن تـر 
واکمن+ الندې يو مو\ی شو خو دا د افغانسـتان د خـاورې د يـوې برخـې پـه 

  .م شوبايلودلو او د هېواد د بهرC سياست د السه ورکولو په بيه �ا

انaليس د دوهمې جa.ې وروسته د انaرېزانو د رسمي چـارواکو پـه -د افغان
سياست کـې دوې نظريـې پـه Vـکاره توOـه FرOنـدې شـوې چـې يـوه يـې د 

پـه نومـو يـادې شـوې چـې د » علمـي کرVـې«او بله يـې د » بيلتون سيمه«
خـو کلـه . دواړو موخه د روسيې د ت�ي په وړاندې د برتانوي هند ساتنه وه

کال کې روسانو په پام� کې د افغانستان Jينې م§کې ونيـولې  ۱۸۸۰په  چې
نو انaرېزانو د روسانو رسه د افغانستان د \ولې ش»لې پـولې د پـه نWـه کولـو 

  .موافقې ته ورسېدل او بيا دا کار تررسه شو

د علمي پولې د په نWه کولو لپاره په ام� باندې د ډېورن� توافـق ليـک وتپـل 
د ډېورن� کرVې دولت کمزوری ک.، افغانسـتان . انو هغه رد ک.شو چې افغان

هغه پراخې سيمې د السه ورک.ې چـې داسـې پWـتانه پکـې اوسـېدل چـې د 
  .هېواد په جوړېدو او ساتلو کې يې مهم رول درلود

ده پـدې ډېـر زور . لدې وروسته ام� د هېواد کورنيو چارو ته پاملرنـه وکـ.ه
پدې موخه نومـوړي امـ� د . ت جوړ ک.يواچاوه چې يو غWتلی مرکزي دول

غWتيل پوځ، پراخې ادارې او د جاسوس+ پراخه شـبکې، د مـاليې د را\ولولـو 
  .سيستم جوړولو او د بهرC سوداOرۍ د انحصارولو ته مخه ک.ه

 
 
 

   

 ١٦٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

د دغه ام� د واکمن+ په جريـان کـې د يـوه سـيايس، اقتصـادي، حقـوقي او 
\ـولنې د مـنq تـه راتلـو لپـاره پويل سيستم پـه غWـتيل کولـو رسه د واحـدې 

. رشايط برا بر شول چې په هغې کې يو مرکزي واکمن مـيل دولـت جـوړ شـو
ام� روحانيون، د م§کې غ4 مالکان او د قبيلـو د مرشـانو پـه Jپلـو رسه نـه 
يوازې د غWتيل سيکولر حکومت لپاره بلکـې پـه راتلونکـو لسـيزو کـې يـې د 

خـو امـ� د \ـولنيز . ه الر هواره ک.ههېواد د عرصي کولو او صنعتي کولو لپار 
ده د اسايس قانون د جوړولـو . او زده ک.ې د سيستم د جوړولو هYې ونک.ې

دی يـو . نوVت ونک. چې د خلکو مسؤليتونه او حقوق پکې \اکـل شـوي وای
مستبد واکمـن شـو او د \ـولنې افـراد اړ شـول چـې نوVـتaر، خوJـوونکي او 

  .نه اويس جوړونکي او په Jانa.ې توOه متفکر و

که د ام� ش�عيل خان سيايس مرکزيت چې د دوديـزې فـردي ازادۍ رسه 
ملaری و د خپلې واکمن+ په پای کې هېواد په داسې الرې روان ک.ی و چې 
افغانستان په ميل دولت بـدل يش خـو امـ� عبـدالرحمن د دوديـزې فـردي 

پـرعکس ده د ام� ش�عيل خان . ازادي پرته سيايس مرکزيت منq ته راووړ
چې د انaلـيس د تـ�ي پـه وخـت کـې د . هغه محمدزيان په رس کې ودرول

  .انaرېزانو پلويان وو

په افغانستان باندې د انaرېزانـو پـه دوهـم پـوJي يرغـل رسه نـوي دولـت د 
د پWتو ملکي القاب تـرک شـول، . ام� ش�عيل خان د پWتو سمون ترک ک.

عيل خـان د وخـت پـوJي فاريس د دفرت يوازين+ ژبه شوه، خـو د امـ� شـ� 
برسېره پردې چې پدې وخت کـې . القاب تر زياتې اندازې پر Jای پاتې شول

يو شمېر تأليفات په پWتو وشـول، د ختي§ـو پWـتنو رسه د امـ� مـراودې او 
د دربـار پـه داراالنشـأ کـې د . هغو ته د ده فرمانونـه اوليکنـې پـه پWـتو وې

ې مـال محمـدخان افغـاC پWتو Jانa.ې Fانaه پرانېسـتل شـوه چـې مرشـ يـ
  .نويس د عبدهللا خان افغان نويس پالر و

د ميل مصـلحت تقاضـا دا وه چـې د امـ� شـ�عيل «: پوهاند کاک. وايي چې



 
 
 

 

  ١٦٩/ یوه لن�ه رسوې

خان اخالفو په تېره امـ� عبـدالرحمن د هغـه اصـالحات او پـه خـاص ډول د 
پWتو حرکت د رسه نيولی، اصالح ک.ی او ال هم عمومي کـ.ای وای، خـو نـه 

دوی . بدالرحمن او نه د هغه پاچا زوی حبيب هللا خان دغسـې وکـ.لامیر ع
شايد لدې کبلـه داسـې نـه وي کـ.ي چـې د امـ� شـ�عيل خـان د تربـورې 
کورن+ غ.ي وو، يا يې نه غوVـتل، د هغـه نوVـتي او اصـالحي پروOرامونـه د 

په پWتنو په تېره د رس په پWتنو کـې Fـه وخـت چـې کومـه .... رسه ونييس
صا هغه چې د واک پر رس را منq ته شوې، هغـه د تربـوری پـه کشاله مخصو 

   ۱۸۹» .چوکاټ کې اچول شوې او بيا تربوري په دVمن+ بدله شوې ده

د ارانتيا Jای دی چې ام� عبدالرحمن د يوې خوا د ام� شـ�عيل خـان پـه 
پر تله Jان Jکه د واکمنـ+ مسـتحق oOـي چـې د امـ� شـ�عيل خـان مـور 

نيا ايران+ او د شاه طه»سب د تومنې نه وه او د بلې خـوا پWتانه وه او د ده 
خپل Jان پـه دې هـم مسـتحق oOـي چـې د امـ� شـ�عيل خـان پـالر امـ� 

مادر پدرم يکـي از خـوات� «: دی ليکي. دوست محمد خان مور قزلباشه وه
شاهی و از نژاد طه»سب بوده و مـادر شـ�عيل خـان يکـی از طايفـه سـليم 

ز پوپل زای است بوده، هېچ يک از اجداد او سـلطنت نـه زايي که شعبه ای ا
از طرف ديaر مادر ام� دوست محمد خـان غزلبـاش بـود و ايـن . کرده اند

طايفه ای است که هېچ ربطې به افغانستان ندارد، ولـې بـا ايـن همـه امـارت 
  ۱۹۰».به او رسيد

طه»سـب که د ده په وينا قزالباشان په افغانستان پورې اړه نه لري نـو شـاه 
  .بيا په افغانستان پورې Fه اړه لري چې پرې ووياړي

  

  امیر حبيب هللا خان او پ�تو ژبه

د ام� عبدالرحمن د م.ينـې وروسـته د امـ� مرشـ زوی حبيـب هللا خـان د 
ام� عبـدالرحمن د خپلـې . پالر د وصيت رسه سم د واک په Oدی کېناست

يوويشت کلنې استبدادي واکمن+ په يون کې د رس سـ.ي وژيل او يـا يـې د 

 
 
 

   

 ١٧٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  .هېواد نه ش.يل و تر Fو د ده Jای ناستي ته ستونزې جوړې نه ک.ي

ب هللا خان د خپل پالر غوندې سـخت زړی نـه بلکـې د نـرم دريـq امیر حبي
ام� حبيب هللا خان د يوې خـوا د لوېـدي§ې پـوهې پـه لرلـو رسه د . خاوند و

مدنيت، پوهنې او پرمختE پلوي و او د بلې خوا د V§و د حقوقـو د ورکولـو 
  .کلک مخالف و

جوړ شول  د امیر حبيب هللا خان په وخت کې د حبيبيې او حربيې Vوون§ي
او د رساج االخبار جريده چې لوم.ی Jل يې يوازې يوه oOه د چاپه راووتـه د 

کال د جنوري په يوولسـمه نې�ـه  ۱۹۰۶مولوي عبدالروف کندهاري له خوا د 
کې د رساج االخبار افغانيه په نامه د محمود طـرزي  ۱۹۱۱خپره شوه او بيا په 

پراريـانو چـې د امـ� پـدې کـار کـې هغـو . په مرشۍ پـه خپرونـو پيـل وکـ.
ـال د هېــواد نـه شـ.ل شــوي وو، سـرته ونــ�ه  عبـدالرحمن د واکمنـ+ پــه مه
واخېسته چې په بهر کې يې نوې پوهنه تر السه کـ.ې وه چـې ډېـر مهـم يـې 

په بهرC سياست کـې د . محمود طرزی، غالم محی الدين افغان او نور دي
خوا تـ.ون د رسه السـليک  پالر په Oام روان و او د انaرېزانو رسه يې د پالر له

  ک. 

د ام� حبيب هللا خان په وخت کې هم پاړسو د هېواد يوازن+ رسمي ژبـه وه 
او پWتو ژبه يوازې په Vوون§يو او مدرسو کې د پوهنې په نصاب کې شـامله 
شوه خو د غبار په وينا د حبيبيې په ليسه کې انaلييس ژبـه يـې د پWـتو پـه 

دواړو ژبو نه په خپله خوVه يـوه \ـاکلی  وړاندې کېWوده چې زده کوونکي د
که Fه هم په دولتي کچه پWتو ژبـې . نور \ول مضام� په پاړسو ژبه وو. يش

  .ته پاملرنه نه ده شوې خو په وليس کچه بيا هم لh لh کار کېده

روVانفکرانو د پاچا د واک د محدودولو، د افغانستان د خپلواک+ د O�لـو او 
پاره مبارزې پيـل کـ.ې  د رساج االخبـار جریـدې د اسايس قانون د جوړولو ل

خپرولـو د پWـتو ژبـې ودې تـه ورو ورو الره پرانېسـته او د پWـتو شــعرونو او 
لوم.ی پWتو شعر چې پدې جریده کې خپـور شـو . مقالو خپرولو ته پام وشو



 
 
 

 

  ١٧١/ یوه لن�ه رسوې

  :د مولوي صالح محمد کندهاري شعر دی

ـــــــب دوران دی ـــــــه عجي F دا  

ــــر افغــــان دی ــــی پ ــــې راغل   چ

ــــــــ aــــــــا رن aــــــــي دهرن   ه ترق

ــوان دی ــوب عن ــب محب ــه عج F  

  دا لــه کومــه ســو پــه مــوږ کــې

  چــــــې ظــــــاهر او �ايــــــان دی

ــــــــ د رساج دی ــــــــو عرص   دا خ

  چــــــې ظــــــاهر او �ايــــــان دی

ــــوره O ــــه ــــار ت ــــه رساج االخب   ت

ـان دی  J چې د ملک پـه تـن کـې  

  اوس بيـــا نـــور علـــی نـــور ســـو

  ۱۹۱پــه پWــتو چــې دی Oويــان دی

  

مولوي صـالح محمـد : رسالري په دغه مهال کې د پWتو ژبې او د هغې ادب
کندهاری، غالم محی الدين افغان، مولوي عبداواسـع کنـدهاری، عبـدالعيل 

د دې اخبار نور همکاران چې په پWتو يـې . مستغني او عبدالهادي داوي وو
مــال  ،ســيد محسـن کنــدهاری، عبدالسـالم کامــه يـي: شـعرونه ويـيل دا دي

او مـال محمـد خـان عـرض عبدالباقي کندهاری، م�زا عبـدالرحيم رحيمـي 
  ).افغان نويس( بيaي

صالح محمـد هوتـک د حبيبيـې Vـوون§ي نـه فـارغ شـوی او بيـا پـه ه»غـه 
Vوون§ي کې د پWتو ژبې د Vوونکي په توOه و\اکل شـو او د پWـتو د دريس 

کـل کـې د  ۱۳۱۳چـې پـه » خود اموز پWـتو«ده . کتابو په ليکلو يې پيل وک.
کـال  ۱۳۳۵، پـه »وم.ی کتـاب د پWـتولـ«کندهار په مطبعه کې چاپ شـو، 

پWـتو ژبـه «کې د الهور د دين محمـدي پـه مطبعـه کـې خپـور شـوی دی، 

 
 
 

   

 ١٧٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

پWـتو ژبـه «کـال کـې پWـتو \ـولنې چـاپ کـ.و،  ۱۳۱۶، چې په »لوم.ی \وک
کال کې پWتو \ولنې چاپ ک.و، د پWتو لپاره تدرييس  ۱۳۱۷، په »دوهم \وک

ړل شـوی دی، د عزيـزي چـې د اردو نـه ژبـا » پWـتو رصف او نحـوه«کتاب، 
، پـه »پWـتو مثنـوي«په پWتو ژبه، » اطاعت اولواالمر«تفس� د پWتو ژباړه، 

کـال کــې د پWــتو د انکشــاف او تقــويې رياسـت لــه خــوا چــاپ شــول،  ۱۳۵۰
. د مولـوي صـالح محمـد او رساج الـدين Oـ� تـأليف دی» تذکراته الشـعرأ«

ت.ي کېـدونکي پدې توOه صالح محمد کنـدهاري د پWـتو ژبـې لپـاره نـه سـ
  .خدمتونه ک.ي دي

غالم محی الدين افغان چې د پراری په وخت کې يې په هند کې نوې پوهنـه 
زده ک.ې وه د ام� حبيب هللا خان په وخت کې د داراملعلم� مـدير \اکـل 
شوی و  د پWتو ژبـې د سـوچه کولـو رسه مينـه درلـوده او د ده د شـعر Fـو 

  :بيتونه  دا دي

ـــــه مي ـــــا ډک دی ل ـــــنزړه زم ـــــې د وط   ن

ــن ــل ت ــر خپ ــز دی ت ــه عزي ــا ت ــن م ــل وط   خپ

  هر يو Oـل مـې د وطـن پـر مـا ډېـر Oـران دی

  تــــر کشــــم�ه، تــــر پــــاريس و تــــر لنــــدن

  شــ�ين Jــان مــې پــه شــ�ين وطــن فــدا دی

ــــوهکن ــــه ک ــــاد � ــــه فره aــــو دا رن   زه خ

ــه وي ــن ن ــون د وط ــې جن ــه زړه کــې چ   چــا پ

ـــن ـــري غمج ـــېش ل ـــدای هم ـــه زړه خ   د هغ

ــې  ــان ک ــه جه ــر دي پ ــه ډې F ــه ــهک   خدمتون

ــه خــدمت کــې د وطــن   ۱۹۲ډېــر عــزت دی پ

  

ده ډېر شعرونه په پاړسو . عبدالعيل مستغني هم د دې ډلې نامتو شاعر دی
وييل خو Jينې شعرونه يې پـه پWـتو هـم ويـيل دي  ده د خپلـې مـورن+ژبې 



 
 
 

 

  ١٧٣/ یوه لن�ه رسوې

پWتو رسه مينه درلوده او د پWتنو پام يې دې \کي ته اړولو چـې کـه د نـورو 
ار دی خو بايد دومـره ناپوهـه نـه شـو چـې خپلـه ژبـه ژبو زده ک.ه ډېر Vه ک

  :Jکه دی پWتنو ته په زغرده وايي چې. پرېhدو

  Vه ده Vه ده که په سل ژبو دانا يې

  پلې ژبېــــــمaر ما کېhه نادان د خ

  

  :د ده دشعر يو Fو بيتونه

  بــې لــه علمــه بــه Fــه غــواړي پــه دنيــا Fــوک

  که عاقل وي که هوVـيار وي کـه دانـا Fـوک

  Vــه متــاع پــه دې دوکــان کــې نشــته تــر دې

ــوک F ــودا ــه س ــه کــوي دغ ــا ک ــه وک   ســود ب

ــر Oــوهر شــه ــم ت   درســت جهــان قربــان د عل

ــوک F ــتيا Vــتي ر Vــې وپو ــه م ــم ک ــه واي   دغ

ـــب دارو ونـــه خـــوري ـــې د علـــم د طبي   چ

  لــه مــرض د جهــل نـــه مــومي شــفا Fـــوک

ــــادي وي V ــــه aرنF ــــه ــــت ب ــــه مل   د هغ

  چـې پـه ده کـې بــه عـاº نـه وي اصـال Fــوک

ــې ــان ک ــه جه ــر دVــمن يش پ ــه ه ــب پ   غال

ـــوک F ـــال ـــر م ـــ.ي ت ـــوره وت ـــم ت ـــه د عل   ک

ــه ــل ملــت غمخــور ش ــت رسه د خپ ــه حکم   پ

ـــوک F ـــروا ـــت پ ـــل مل ـــري د ب ـــه ل ـــاري ن   ب

ــا ــويش ک ــم پ ــه چش F ــتون Wــه پ ــتو ب Wــه پ   ل

  ۱۹۳دا بــه نــه کــا کــه لــري رشم و حيــا Fــوک

  

  

 
 
 

   

 ١٧٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ده پـه پWـتو او . عبدالهادي داوي د دې مهال يو نامتو سيايس شخصـيت و
زمـا پـاک «ده يوه رساله چې . شمېر علمي او ادt ليکنې ک.ې ديپاړسو يو 

د جريـدې د ) افغانسـتان(نوميhي په پWتو ژباړلې او په الهور کـې د » رسول
په نامه د پWتو منظوم کتـاب » غياصه«بل د . ادارې له خوا خپاره شوې ده

دی چې د روهي په وينا د پWتو Jينـې نـادر لغتونـه يـې پـه کـې رشح کـ.ي 
  .دي

  

  :د ده د شعر بېلaه

  چار6ل

  

  Fــه ږدې پــه اوربــل بانــدې قطــار Oــل! نــاوې

  انسان کلـه يس کېـدای پـه ډېـر سـينaار Oـل

ــامويش( ــت(او ) خ ــ.ه) اطاع ــ.ه ک ــل مې   د خپ

  Vـــه دی تـــر خـــروار Oـــل) تربيـــت د اوالد(

ــور( ــته د ک ــوی هــ� دی) رسش ــر Oــوره ل   ه

  ۱۹۴اکتفــا کــ.ه Vايســتې پــه دغــه چارOــل

  

  مولوي عبداواسع کندهاری

مولـوي عبداواســع کـاک. د مولــوي عبـدالروف خــان چـې د رساج االخبــار د 
نوموړی د پWتو مرکې ريـيس، . جريدې د لوم.ۍ oOې خپرونکی و زوی دی

د قضايي قوانينو او دولتي نظامنامو او رسـالو ليکـونکی او شـاعر هـم و  د ده 
  :د شعر بېلaه

  ون دان دیـــدانه قانـــوج) با(اوس معلوم سو 

  ۱۹۵قانون چې هر س.ی دی بې وجدان دیبې 



 
 
 

 

  ١٧٥/ یوه لن�ه رسوې

نوموړي يو کتاب په پWتو  .مال عبدالباقي کاک. په کندهار کې زيhېدلی دی
بيته لري چې د ام� عبدالرحمن په وخت کې پيل ک.ی  ۶۰۰۰ژبه ليکلی چې 

  :دی وايي. او د ام� حبيب هللا خان په وخت کې پای ته رسولی دی

  وم له رساجهد ضيأ په نور روVان سوم مقتبس س

  ۱۹۶ه رواجهــرا اخېستی مې قلم دی بيلوم دین ل

  

  امD امان هللا خان او پ�تو ژبه

امان هللا خان د خپل پالر ام� حبيب هللا خان د وژل کېـدو وروسـته واکمـن 
دغه Jوان او ترقي غوVتونکي پاچـا تـر هـر Fـه د مخـه د افغانسـتان د . شو

انaليس د در�ې جaـ.ې پـه پايلـه -غانخپلواک+ O�لو لپاره مال وت.له او د اف
کې افغانستان د اسيا په زړه کې د يوه خپلـواک هېـواد پـه توOـه رس راپورتـه 
ک. چې Jوان پاچا يې د هېواد د چ�ک او O.ندي پرمختE لپـاره \ينـE هـوډ 

  .درلود

ام� امان هللا خان د خپلواک+ د O�لو وروسته د افغاC \ولنې مـدC کولـو او 
امـان هللا . ه د بنس�يزو او پراخو سمونونو په پيل کولو پيـل وکـ.نوي کولو لپار 

خان د خپلو استازو او بيا پخپله د اروپـا، اسـيا او افريقـا Jينـو هېـوادو تـه د 
اوږده سفر په ترځ کې افغانستان ن.يوالـو تـه وروپېژانـده او د ډېـرو هېـوادو 

اسـايس . ک ک.لرسه يې ډيپلوماتيکې اړيکې \ينaې او يو شمېر ت.ونونه السلي
قانون جوړ شو چې د هغه له مخې د هېـواد \ولـو وOـ.و تـه د جـنس، قـوم او 

ملـت . مذهب د توپ�ونو پرته يو هومره حقونه ورک.ل او غالمي يې لغوه ک.ه
ته يې د لويو جرOو د رابللو له الرې د دولت پـه چـارو کـې ونـ�ه ورکـ.ه، پـه 

ه رټ پام وکـ. او د قـانون لـه وړيا توOه يې د پوهنې عرصي کولو او پراخولو ت
د هېـواد د . ک.ې) حتمي(مخې يې په هېواد کې لوم.ن+ زده ک.ې هرو مرو 

صنعتي کولو، د سـوداOرۍ او د ډلـه ايـزو خپرونـو د پراختيـا لپـاره Oامونـه 
  .پورته شول

 
 
 

   

 ١٧٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

امان هللا خان د ماليانو، پ�انو، سيدانو، ملکانو مواجب چې د مغلو لـه وختـه 
حمدزيو مواجب چې ام� عبدالرحمن نر او V§و ته مـنيل دود وو او هم د م

»  د دغه اصل له مخې چې عايدونه بايـد وO�ـل يش   ودرول يـا لـh کـ.ل«وو 
ـونو د خوابـدۍ سـبب شـول ۱۹۷ پـدې . چې په پايله کې د دې \ـولنيزو قرش

ترتيب ساتنپالو د عبدالقدوس خان پـه مرشـۍ، متنفـذو روحـانيونو چـې پـه 
ورن+ والړه وه او د جمهوريت غوVتونکو کـ.ۍ چـې رس کې يې د مجددي ک

ـار د غـالم بچـه  د محمد وايل خان دروازي په رسوال+ يـې چـې پخـوا د درب
Oانو مرش و، د امان هللا خان پر ضد د دسيسو په جوړولو لaیا وو چې د امـان 

  .هللا خان د واکمن+ په راپرزولو کې \اکونکی رول ولوباوه

هللا خـان پـه وخـت کـې دپWـتو د رسـمي کېـدو  د کاک. په وينا د ام� امان
دوهم حرکت د لوم.ي حرکـت نـه چـې امـ� شـ�عيل خـان پخپلـه دوهمـه 
واکمني کې پيل ک.ی و نhدې نيمه پې.ۍ وروسته په کنـدهار کـې پيـل شـو  

د «ده په کندهار کې د هغه Jای اړوندو چـارواکو تـه الرVـوونه وکـ.ه چـې 
د زده کـ.ې کتابونـه برابـر او د زده  کندهار زده کوونکو ته دې په پWتو کې

  ۱۹۸» .کوونکو شمېر د زيات يش

امان هللا خان په اسايس قانون کې د پWتو ژبې د رسـمي کېـدو او تعمـيم تـه 
Jای ور نه ک.  که Fه هم د جرOې زيات غـ.ي پWـتانه وو خـو دوی د امـ� 
په شمول د ام� ش�عيل خان غوندې قوي ميل شعور نه درلود چې د خپلـې 

خو امان هللا د پWتو ژبـې . ژبې د رسمي کېدو او تعميم په اهمیت وپوهيhي
  .اداره جوړ ک.ه» مرکه پWتو«د ودې په موخه د 

د غفار خان په وينا په لوم.ي رس کې امان هللا خان په پWتو خربې نـه شـوې 
: غفار خان امان هللا ته په کابل کې د خپلې ليدنې پر مهال وويـل چـې. کولی

کي درJي، فاريس درJي او نورې ژبې هم درJي، خو خپلـه ژبـه نـه تا له تر «
زما خربې په هغه باندې ډېر اثر وک.و او وعده يـې رارسه وکـ.ه چـې . درJي

د ] امـان هللا خـان[کلـه چـې «: غفار خـان زيـاتوي چـې ۱۹۹».زده کوم به يې



 
 
 

 

  ١٧٧/ یوه لن�ه رسوې

 افغانستان نه وايستل شو، زه Õبيي ته د ده ليدو ته ورغلم نـو هلتـه يـې زمـا
پدې ترتيـب امـان هللا خـان پWـتو ژبـه  ۲۰۰» .رسه په پWتو کې خربې وک.ې

کال د فربوري پـه  ۱۹۲۵د «زده ک.ه او د محمد اعظم سيستاC په وينا هغه 
مياشت کې د افريدو او مومندو په جرOه کې، چې په جالل ابـاد کـې جـوړه 

دې چـې رسه له «نوموړی زياتوي چې  ۲۰۱».شوې وه، په پWتو ژبه وينا وک.ه
د پخوانيــو واکمنــو او د حکومــت اوســنيو شخصــيتونو زیاتــه برخــه پــه مــيل 

نه پوهېـدل، امـ� پـه خپلـې ژبـې بانـدې خـربې کولـو تـه ) پWتو(افغاC ژبه 
ترجيح ورکوي، بلکې په هغې خربې کوي، هغـه کسـان چـې د مـيل ژبـې نـه 

  ۲۰۲».اه»ل کوي خطا کار يې بويل

خپرولـو پـه افغانسـتان زيـات اغېـز  مجلـې» پWـتون«د غفار خان له خـوا د 
مجلـه » پWـتون«عبدالهادي داوي پـه کابـل کـې پـه پWـتو ژبـه د . وشينده

راوايسته او په ام� امان هللا خان يې دومره اغېز واچاوه چـې اعـالن يـې وکـ. 
چې خلک بايد پWتو ژبه زده ک.ي، درې کالـه وروسـته بـه پـدې هېـواد کـې 

د بده مرغه د افغانانو کورنيـو او بهرنيـو خو . پWتو تعليمي او رسمي ژبه وي
دVمنانو Jوان، په وطن م� او مرتقي پاچا د خپل پلرC \ـا\وt نـه وايسـتلو 

  .او دا پالن يې د نورو مرتقي پالنونو په شان پاتې شو

  

  د نادرشاه او ظاهرشاه په دوره کې پ�تو ژبه

کال د اکتوبر د مياشـتې پـه لسـمه نې�ـه وروسـته لـه دې،  ۱۹۲۹نادر خان د 
نادر شـاه د پاچـا امـان Æ . چې د سقاو زوی يې رانسکور ک.، واک ته ورسېد

خان د مهال د تجربې پر بنس4 د هغه سمونونه د رسه او Oـام پـه Oـام پيـل 
وړ ک. چـې لوم.ی يې د امنيت \ينaولو ته پام وک.، اسايس قانون يې ج. ک.ل

کـال  ۱۳۴۳د امان هللا خـان د اسـايس قـانون رسه يـې لـh تـوپ� درلـود او تـر 
نادر خان د هېواد اقتصادي ودې، د پوهنې پراختيا او فرهنaـي . پورې نافذ و

د شلمې پېـ.ۍ پـه ديرشـمو کلونـو کـې پـن§لس لـوی . چارو ته پاملرنه وک.ه

 
 
 

   

 ١٧٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

په کار پيـل وکـ.، یـو  )بانک ميل افغان(کال کې  ۱۹۳۲رشکتونه جوړ شول، په 
شمېر د نفوذ خاوندان، روحاC شخصيتونه، لـوی م§کـه وال او د سـوداOرو 

ــ.ل ــذب ک ــه ج ــس ت ــانو مجل ــورا او اعي ــيل ش ــې د م ــدOان ي ــدال . �اين اعت
پـه کابـل، کنـدهار . خوVونکي روVنفکران يې په فرهنaي موسسو کې و\اکل

  .او هرات کې ادt انجمنونه جوړ شول

ـا محمـد د پWتو د علمي کېد و او غني کېدو لپاره لوم.نی اسايس Oام د پاچ
په تاسـيس رسه واخېسـتل شـو  پـه » ادt انجمن«نادر خان په وخت کې د 

کال کې د محمـد نـادر خـان پـه  ۱۹۳۲کندهار کې د ادt انجمن بنس4 په 
اجازه د کندهار تنظيمه ريـيس محمـد Oـل خـان مومنـد کېWـود او د هغـه 

دغه انجمن وروسته په کابل کې لـه ادt . و واړولواليت دفرتونه يې په پWت
پـه » کابـل«د . کـې پWـتو \ولنـه شـوه ۱۹۳۷انجمن رسه يوJای شو او بيا په 

نامه د انجمن مجله لـوم.ی پـه پاړسـو او پWـتو او وروسـته يـوازې پـه پWـتو 
پدې ډول د پWتو دغه حرکـت د باچـا نادرخـان او ورپسـې د پاچـا . خپرېده

کمن+ په لوم.يو وختو کې په قوت روان شو او د هغـه محمد ظاهر شاه د وا
  .لپاره په رسمي او علمي برخو کې کار کېده

پWتو \ولنې او وروسته د ادبياتو پوهن§ي تر لسو نه په ډېرو Fانaو په تېره د 
پWـتو ادبيـاتو، تـاريخ او Oرامـر پــه بـاب کتابونـه خپـاره کـ.ل او د کالســيکو 

دوی همدارنaــه د . ه کراتــو چــاپ کــ.لشــاعرانو کليــات او ديوانونــه يــې پــ
دغې \ولنې او تـاريخ \ـولنې دا کارونـه . Vوون§يو لپاره کتابونه هم برابر ک.ل

د عبدالحی حبيبي، عبدالرؤف بېنوا، صديق هللا رVت� او Oل پاچا الفـت پـه 
مرشۍ او همدا راز د قيام الدين خادم، ډاک�ـر محمـد حسـن کـاک. او نـورو 

دغـو پوهـانو، شـاعرانو، مورخـانو او . مرسته تر رسه ک.لليکوالو او پوهانو په 
ليکوالو په عین حال کې د اخبارونو او مجلو او کلتـوري او تـاريخي \ولنـو پـه 

پWتو يې غني ک.ه او د هغې پـه بـاب . چلولو رسه د پWتو حرکت پياوړی ک.
د دغه حرکت په رامـنq تـه کولـو کـې . يې سيايس اجت»عي شعور ويb ک.



 
 
 

 

  ١٧٩/ یوه لن�ه رسوې

ده برســېره پــردې چــې پــه . ن مومنــد مهــم رول لوبـولی دیمحمـد Oــل خــا
کندهار کې يې د پWتو انجمن تاسيس ک. پـه پWـتو کـې یـو شـمېر اثـار هـم 

 ۷۶۵کWيل چې په هغو کې يې په دوه \وکه کـې د پWـتو سـيند پـه نـوم پـه 
  .مخونو کې د پWتو ډکش�ي ده

ه کال کې د رسدار محمد هاشم خان د صـدارت پـه وخـت کـې کلـ ۱۹۳۷په 
چې محمد نعيم د پوهنې وزير و د اصالح په ورJپا�ه کې يـو پاچـايي فرمـان 
خپور شو چې ويل يې چې پWتو دې د فاريس په FنE کې په دولتي دفرتونو 
کې جاري يش او د هغه لپاره د درې کلونو پـه مـوده کـې پWـتو دومـره زده 
ک.ي چې پرې خربې او هم ليک ولوسـت وکـ.ای يش او د ولـس او حکومـت 

د دغه مقصـد لپـاره . ر منq مفاهمه حقيقي يش او ميل پېوستون \ينE يشت
د تدريساتو د لوی مديريت له خوا مـامورينو د دوی پخپلـو دفرتونـو کـې د 

ــول ــتل ش ــونه پرانېس ــ.ې کورس ــتو د زده ک Wــومتي . پ ــې حک ــه اول رس ک پ
مامورينو د پWتو زده ک.ه جدي ونيوله، خو کورسونه کـه Fـه هـم چـالن وو، 

ـامی يـو المـل دا دی چـې د . و بې اغېزې شولورو ور  د دغو کورسـونو د ناک
پWتو د تدريس لپاره له داراملعلېمينو او ادبياتو د پـوهن§ي نـه فـارغ شـوي 
مســلکي Vــوونکي نــه اســتخدامېدل، بلکــې فقــط باســواده ، نيمــه باســواده، 

د پWـتو د . نيمچه ماليان او پـه هـر حـال غ�مسـلکي کسـان اسـتخدامېدل
د مديريت مرشان همدغسې مسـلکي او د صـالحيت خاونـدان نـه  تدريساتو

ــولی يش ــه ورس ــت رس ت ــلکي ماموري ــم مس ــې مه ــې دغس ــامی . وو چ د ناک
بېنســ�يز علــت دا و چــې فــاريس پــه دولتــي مــامورينو او تــردې ال مهــم پــه 
حکمرانې کورن+ او نورو متنفذو کورنيو کې په قـوت رسه ننـوتلې وه، داسـې 

وي نسل نhدې \ولـو غـ.و پWـتو نـه شـوه ويـالی او چې د واکمنې کورن+ د ن
. فـاريس ژt شــوي وو او پWــتو ورتــه د بېaـان+ ژبــې حيثيــت غــوره کــ.ی و

دوی \ولو د پWتو رسه داسې سلوک کاوه لکه مـ�ې زوی چـې اويس Jينـو «
د همدغو سلوکونو پر سبب هغه حرکـت چـې Fـه . به ملن�ې ورپورې وهلې

 
 
 

   

 ١٨٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

اچايي په لسيزه کـې د ډاک�ـر عبـدالظاهر باندې شل کاله وروسته د قانوC پ
د صدارت په دوره کې په وليس جرOه کې د ملت د زياترو استاذو له خوا د 
مامورينو د استخدام د اليحـې د قـانوC کولـو پـه وخـت کـې پيـل شـو، هـم 

دا هـم بايـد وويـل يش چـې . چې وروسته بـه ورتـه راوOـرJم ۲۰۳»ناکام شو
اړسـيان او Jينـې سـتمي ډولـه افغانـانو د دهغو ک.يو له خوا لکـه قزلبـاش، پ

ورانکارو ک.و وړو چې محمد صـديق فرهنـE يـې منفـي مقاومـت بـويل هـم 
  .اغېز درلود

فاريس د پWتنو او نورو لhکيو په بانفوذه کورنيو کې لدې امله ننوتلې وه چې 
هغې په دولتي ماموريـت کـې د یـوه هوسـا، سـوکاله او خوشـاله ژونـد لپـاره 

رولې او يا په نورو \کو په دولتي ماموريت کې عزت، شتمني، شوونتياوې براب
: دا خـربه ناFـاپي نـه ده چـې وايـي. نوم، تنخواه، ب�ې او رشـوت موجـود وو

  .»م.ه Oې�ه پاړسو وايي«

د . د دولت په FنE کې د ولس په کچه هـم د پWـتو ژبـې لپـاره کـار کېـده
د ويWو Jلميانو د  پWتو ژبې نhدې \ول نامتو ليکوال او شاعران د هغه مهال

سيايس نهضت غ.ي وو، چې د اقتصادي، \ولنيزو، سيايس سمونونو، د Vـ§و 
دموکراتيکو حقونـو او د پWـتنو او بلوFـو د مـيل ازادي غوVـتونکي نهضـت 
لپاره يې مبارزه کوله، د ويWو Jلميانو په مرامنامه کې د پWتو ژبې تـه ترقـي 

و د هېــواد د تــاريخ، هــ�ي دغــو نــامتو ليکوالــ. ورکولــو مــاده هــم شــامله وه
ادبيـاتو، پWـتو ژبپـوهنې او پWـتو شـعر د پرمختـE لپـاره د قـدر وړ کارونـه 

محمد Oل خان مومنـد، عبـدالحی حبيبـي، صـديق هللا رVـت�، . تررسه ک.ل
Oـل پاچـا الفــت، عبـدالروف بېنـوا، نورمحمــد تـره کـي، قيــام الـدين خــادم، 

، حبيب هللا تـhی، محمـد عبدالشکور رشاد، محمد حسن کاک.، سلي»ن اليق
صديق روهي، بختيانی خدمتaار او نورو د پWتو ژبـې لپـاره د قـدر وړ چـوپ. 

د دوی احساسات د قيام الدين خادم د شعر په النـدې بيـت کـې Vـه . وک.
  .بيان شوي دي



 
 
 

 

  ١٨١/ یوه لن�ه رسوې

  خدمت د خپلې ژبې، قام، وطن زما مسلک دی

  په دې مينه به پايم که وم وم که نه وم نه وم

  

کمنو د اعتدال خوVونکو روVنفکرانو د شته نظـام پـه چوکـاټ خو دولتي وا
په دې ترتيب د دولتي واکمنو دريq يو . کې د سمونو فعاليت نه شو زغملی

شمېر روVنفکران په دې فکـر کـ.ل چـې د بـې وزلـ+، بېسـوادۍ او \ـولنيز 
فساد د مخنيـوي او د اقتصـادي، \ـولنيز او سـيايس پرمختـE لپـاره اسـايس 

  .ا دهبدلون ته اړتي

دا يادونه هم اړينه بوº هغه وخت چې ډاک�ر صمد حامد د کابـل پوهنتـون 
رييس و د هغـه پـه نوVـت د کابـل پوهنتـون د پWـتو ژt زده ک.يـالو لپـاره 
 hتانه زده ک.ياالن لـWو پF تو وژباړل شول ترWدريس کتابونه د دري نه په پ

  .ولريتر لhه خپل دريس کتابونه په خپله مورن+ ژبه په الس کې 

د مخه مو يادونه وک.ه هغه حرکت چـې د قـانوC پاچـايي پـه لسـيزه کـې د 
ډاک�ر عبدالظاهر د صدارت په دوره کې د وليس جرOې د زياتره اسـتازو لـه 
خوا د مامورينو د استخدام د اليحې د قانوC کولو پـه وخـت کـې پيـل شـو، 

جرOـې دا موضوع عبدالغفار فراهـي، چـې دا وخـت د وليسـ . هم ناکام شو
» د د�وکراس+ او جمهوريت پـه کلونـو کـې«غ.ی و، پخپل کتاب کې چې 

کـال کـې د دولـت د ملکـي مـامورينو  ۱۹۷۱په . نوميhي Vه روVانه ک.ې ده
قانون د وليس جرOې د تفتيش کميسيون کې تصويب شو او د وليس جرOـې 

د وليس جرOې په عمومي غونـ�ه کـې Jينـو . عمومي غون�ې ته وړاندې شو
و د استخدام پر رشايطو دا رشط ور زيات ک. چې په دولـت کـې بايـد وکيالن

عبـد الغفـار . هغه Fوک استخدام يش چې په پWتو او پاړسـو ژبـو وپـوهيhي
فراهي چـې دا وخـت پخپلـه د وليسـ جرOـې يـو فعـال غـ.ی و وايـي چـې دا 
وړانديز د وازې خوا وکيل بيان الحق له خوا د حکومت د يوه مهـم غـ.ي پـه 

د حکومت دغه غ.ي دوه هدفونه درلودل يـو دا چـې . وړاندې شوالرVوونه 

 
 
 

   

 ١٨٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ـاله کـ.ي او د بلـې خـوا دی پوهېـده چـې  پدې خربه به پWتانه وکيالن خوش
پــه پــای کــې بــه د محمــدظاهر . پاړســيوان وکــيالن بــه يــې مخالفــت وکــ.ي

  .حکومت کمزوری او نسکور يش او دی به زر صدراعظم يش

له خوا ومنل شو او سمدالسه تر Fې.نـې دغه وړانديز د ميل شوری د ډېرکي 
پWتنو وکيالنو ويل چې دا وړانديز عادالنه دی Jکه چې د . الندې ونيول شو

 tي چـې دري زده کـ.ي او د بلـې خـوا دري ژhتانه مکلـف کيـWيوې خوا پ
ولې دري ژبو وکيالنـو . بايد هم پWتو زده ک.ي چې د خلکو ستونزې حل يش

ا د افغانسـتان د دولـت مروجـه ژبـه ده او به ويل چې دري ژبـه د ډېـر پخـو 
ډېرې پWتنو همدغه ژبه زده ک.ې ده، ولې پWتو ژبـه پـه هېـواد کـې نـه ده 

د دې . تعميم شوې او اوس پـه افغانسـتان کـې ډېـرې خلکـو پWـتو نـده زده
وړانديز په سـماليس عمـيل کولـو رسه د افغانسـتان ډېـر خلـک د دولـت لـه 

و تبعييضـ کـار دی او بايـد د دغـه ماموريت نه بـې برخـې کیـhي چـې دا يـ
پWـتنو وکيالنـو پاړسـو ژبـو . وړانديز د سماليس پـيل کولـو مخـه ونيـول يش

. وکيالنو ته وړانديز وک. چې دا فقره د لس کاله وروسته د پـيل کولـو وړ يش
مادې د حکم پر بنس4 د  ۳۵پدې لسو کالو کې به دولت د اسايس قانون د 

ه اړين Oامونه پورته ک.ي او پدې مـوده کـې پWتو ژبې د ودې او غWلتيا لپار 
خو دا وړانديز د پاړيس ژبو وکيالنو له خوا ونه . به پWتو ژبه تعميم شوې وي

بيــا د پWــتنو وکيالنــو �اينــده Oــانو عبــدالرؤف بېنــوا، عزيــزهللا . منــل شــو
واصـــفي، محمداســـحق عـــث»ن، عبدالحميـــد زهـــري، یارمحمـــد دلـــييل، 

ر فراهي او نورو پرېک.ه وک.ه چې \ـول پWـتانه عبدالکريم عمرخېل، عبدالغفا
وکيالن د وليس جرOې غون�ې ته حارض او په يو اړخېـز ډول دې دا موضـوع 

  .تصويب ک.ي

وکـيالن حـارض کـ.و خـو دولـت او  ۱۴۴فراهي وايي چې موږ هYه کوله چـې 
پـه . حکومت پWتانه وکيالن دې ته نه پرېWودل چې خپل نصاب پـوره کـ.ي

وکيالن چې د دولت مشاورين وو دوی بـه هميشـه پـه  وليس جرOه کې هغه



 
 
 

 

  ١٨٣/ یوه لن�ه رسوې

دوی د نصـاب  پـوره کېـدو د مخنيـوي . تاالر کې د وکيالنو شمېر ته پـام وو
دوی به پدې حساس وخت کـې Jينـې . لپاره راز راز تاکتيکو نه کار اخېسته

وکيالن پدې پلمه د تاالر نه د باندې ايستل چـې تيليفـون تـه دې غـواړي، د 
  ..ي په کار يې او نورو چلونو Fخه کار اخېستهباندې د يوه س

د شوری وکيالنو يو لس کسيز هيئت د مارشال شاه ويل خان کـور تـه هـم د 
. دې لپاره لېhلی و چې د ده نه د دې ستونزې پـه حـل کـې مرسـته وغـواړي

  .خو ده او د ده زوی رسدار عبدالوايل هېµ ونک.ل

د قـانوC دريـq تـر نامـه پـه حکومت د پWتنو وکيالنو ليکنه چې د وکيالنـو 
مـادې د  ۳۱افغان جريده کې خپره شوه هم په مطبعه کې د اسايس قانون د 

حکم پر خالف بنده ک.ه او پردې کار وکيالن خوابدي شول او \ـول صـدارت 
په رس کې صدراعظم عبدالظاهر د Jينو وکيالنو رسه چې په تېـره . ته ورغلل

دوی حساسيت لh ک.ي خو بېنوا  دوره کې ده پېژندل \وکې پيل ک.ې چې د
چـې د  ۲۰۴»اخېسته کيhي او تاسو دلته خاندی هلته د پWتو جنازه« :وويل

ــول او  ــدي ش ــر ج ــیالن ډې ــته وک ــرتاض وروس ــه اع ــوا د دغ ــو  ۹۲بېن وکیالن
صدراعظم ته وویل چې دوی پرېک.ه ک.ې چې د تاسو د حکومت نه خپلـه د 

\ولـو وکيالنـو د بـې بـاوری  همغه دم د وليس جرOـې. باور رايه بېرته واخيل
وروســته د ظــاهر . السـونه پورتــه کـ.ل او بېرتــه وليســ جرOـې تــاالر تـه الړل

  . حکومت استعفا وک.ه او موسی شفيق صدراعظم شو

موسی شفيق اراده ک.ېوه چې د هلمنـد اوبـو معاهـده د ايـران رسه السـليک 
ا کـې دولت او حکومت هYه کوله چې د هلمند د اوبو مسله په اجنـ�. ک.ي

. شامله او د ژبو مسله د اجن�ا نه وايستل يش خو پWـتنو وکيالنـو نـه ومنلـه
بيـا پاچـا او . پWتنو وکيالنو هوډ درلود چې د پاچا فشار ته رس \ي4 نه کـ.ي

صدراعظم د دواړو ژبو د وړانديز مخالفو وکيالنو ته سپارVـتنه وکـ.ه چـې د 
ياشـتو اعتصـاب دوی تر شپhو م. وليس جرOې عمومي غون�ې ته حارض يش

وروسته عمومي غون�ې ته حارض شول او د غون�ې منيشـ سـيد مبـ� شـاه 
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ام�ي د ژبې وړانديز د دوهم وار لپاره ولوست او دغه وړانديز په يـوه خولـه 
فراهـي وايـي چـې داسـې Vـکاري چـې د ژبـو د .. ومنل شو) د رايو په اتفاق(

پـدې . ه الس کـې وهوړانديز مخالفو وکيالنو رهربي د افغانستان د دولـت پـ
ـانو جرOـې تصـويب او  ترتيب د ملکي مامورينو قـانون وليسـ جرOـې او مرش

خو موږ وينو چې دا قانون د همغـه دولـت لـه خـوا د کاغـذ . پاچا توشيح ک.
پرمخ پاتې شو او بيده پWتانه نن هم ورنه نه خرب او نه د هغـه پـه پـيل کولـو 

  .پسې وOرJېدل

حکمرانې کورن+ د پWـتو «: توOه سم وایي چېپوهاند ډاک�ر کاک. په بشپ.ه 
په هکله د ام� ش�عيل خان په اندازه ميل شـعور او اراده نـه لرلـه، کـه Fـه 
هم پWتو د دري په Fېر رسمي ژبه او په ع� حال کې په اسايس قـانون کـې 

دا Jکه چې پWتو د افغانانو د ډېـره . پWتو د ميل ژبې په حيث منل شوې وه
نه زيات او د O.ېدو لـه مخـې  ٪۶۳انه د نسب له مخې د پWت... کي ژبه وه

د شلمې پې.ۍ دا حرکتونه د حکمرانې کـورن+ د نـه پـاملرنې . ... دي ۵۵٪
  ۲۰۵».په سبب ناکام شول

مـې نې�ـې د کودتـا وروسـته يـوه  ۲۶کـال چنaـاښ د  ۱۳۵۲د محمد داود د 
ون استبدادي واکمني \ينaه شوه چې د واکمن+ په پای کې يـې اسـايس قـان

تصويب ک. او د ظاهرشاه د وخت د اسايس قانون پرخالف چې په هغـه کـې 
پWتو ژبه د افغانستان ميل ژبه اعالن شوې وه هم د اسـايس قـانون نـه لـ�ې 

  .شوه

د پوليتخنيک د انستيتوت د رويس ژبې د Fانaې مرش چې د شوروي اتحـاد 
تونزو د ل�ې اوسېدونکی و ما ته دنده وسپارله چې د پWتنو زده ک.يالو د س

کولــو پــه موخــه هغــه رويس ســيند پــه پWــتو وژبــاړم چــې د پوليتخنيــک د 
انستيتوت د رويس ژبې د تدريس د دريس اړتيا په موخـه جـوړ شـوې او پـه 

ده وويل چې دا سيند بايد په پاړسو او پWـتو Oـ� چـاپ . پاړسو ژباړل شوې و
دا هغـه . ړيـن دیيش او هم به دا کار د تاسو د نوبتي علمي رتبې لپاره هـم ا
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وخت و چې داودخان ولسمرش او فق�محمـد يعقـوt د پوليتخنيـک ريـيس 
دا ژبـاړه . ما دا رويس سيند په پWتو وژباړه او اړينې Fانaې ته مې وسپاره. و

ما هغه وخـت د ايـراC ژبنـي . نه يوازې چاپ نه شوه بلکې له من§ه هم الړه
افغـان واکمنـو لـه خـوا يـې فاشيزم دروند بار پخپلو اوږو احساس ک. چـې د 

بيا زه دې پـايلې تـه ورسـېدم چـې د امـ� شـ�عيل خـان پرتـه د .. پلی کاوه
تيمورشاه نه نيولې تر داود خانه پورې زياتره افغان واکمن د ايران د فرهنaي 
Vکېالک اصيل عامل� دي او لوم.ی بايد د دوی چاره ويش تـر Fـو د پWـتو 

د داود خـان د رژيـم پـه . لـ�ې يش ژبې د ودې په وړاندې دا اسـايس خنـ�
  .رانسکورېدو رسه د محمدزايانو واکمني پای ته ورسېده
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  �ورلسم �پرکی

  

  د خلقيانو واکمني او پ�تو ژبه
  

د خلک ډموکراتيک Oوند د خپل تاسيس له وخته د هېواد د ژبـو د موضـوع 
د افغانسـتان دخلـک ډموکراتيـک . حل ته په خپل مرام کـې Jـای ورکـ.ی و

د جريدې پـه لـوم.ۍ او دوهمـه oOـه کـې خپـور » خلق«Oوند مرام، چې د 
شو، د پWتو ژبې توان او د افـادې غWـتلتيا يـې د نويـو افکـارو پـه بيـان کـې 

د خلک ډموکراتيک Oوند هغـه نرشـيات چـې پـه پWـتو ژبـه د . FرOند ک.ل
هېواد په جرايدو او Jينې په پ�ه کېدل د پWتو ژبې په وده او پرمخ تـE کـې 

نظرياتو د بيلو بیلو Fانaو په هکلـه Jینـې  يوهمدارنaه د نو. هم رول درلودم
کتابونه په پWتو وژباړل شول او Jینې ولیکل شول چې د پWتو ژبـې د علمـي 

  .پانaې او ب�ايتوب لپاره اغېزمن رول ولوباوه

د افغانستان د خلک ډموکراتيک Oوند د ثور د پاFون نه د مخه او بيـا د ثـور 
ــاFون و  ــه د پ ــک پ ــتان د خل ــوا د افغانس ــه خ ــد داود ل ــې د محم ــته چ روس

هغـه . ډموکرا\يک Oوند وتپل شو د ژبې موضوع د بلې زاويې نه وکتـل شـوه
ژبنی سياست چې يوه ژبه دې د دولـت پـه مالتـ. وده وکـ.ي او نـورې ژبـې 

د خلقيانو د واکمن+ پـه مهـال نـه . دې له من§ه يووړل يش د بېخه بدل شو
دوو سرتو ژبو تر مـنq انـ�ول وسـاتل شـو بلکـې د هېـواد د يوازې د هېواد د 

نورو ژبو د ودې لپاره په راډيو، \لويزيـون، اخبـارونو او جريـدو کـې خپرونـې 
پيل شوې او د سـرت احمدشـاه بابـا د م.ينـې وروسـته دا لـوم.ی Jـل و چـې 



 
 
 

 

  ١٨٧/ یوه لن�ه رسوې

پWتو ژبې دربار ته الره وموندله او د دولت مرش نورمحمـد تـره کـې لـوم.ی 
من و چې خپلې ويناوې يې د هېواد پـه رسـمي او مـيل ژبـه پWـتو دولتي واک

پــدې وخــت کــې د کتــابتو نــه نیــولې تــر جریــدو، ورJپــا�و، راډیــو، . کــولې
\لویزیون او نورو نرشيا� وسیلو له الرې پWتو ژبې تـه د قـدر وړ کارونـه تـر 

دا چې خلقيانو د خپلـې واکمنـ+ د دوهـم . رسه شول او پWتو دفرت ته ننوته
په دوهمه ني»يي کې د اسايس قانون مسوده ترتيب ک.ې او د تصـويب کال 

ـاد لـه خـوا پـه افغانسـتان  په منظور يې لويه جرOه رابللـه خـو د شـوروي اتح
پـدې خـاطر د خلقيـانو د ژبـې . يرغل وشو او اسايس قانون تصويب پاتې شـو

ه خو دا چـې خلقيـانو د هېـواد \ولـو ژبـو او پـ. سياست قانوC بoه ونه مونده
Jانa.ې توOه پWتو ته Fومره کـار کـ.ی دی هغـه قضـاوت بـه د افغانسـتان 

  .خلکو ته پرېhدم

  

  د پرچميانو واکمني او پ�تو ژبه

د شوروي يرغل وروسته کارملیانو د پWتنو او پWتو ژبې د Jپلو لپـاره \ینaـه 
د شوروي اتحاد د یرغل اصيل موخه دا وه چې خپل اېجن4 بربک . مال وت.له

ته ورسـوي او بيـا د کارمليـانو پـه وجـود کـې خپلـه موخـه، چـې کارمل واک 
. افغانستان د شوروي اتحاد په شپاړلسـم جمهوريـت بـدل کـ.ي، پلـې کـ.ي

  . کارمل د دې وضعې نه د پWتنو د \کولو لپاره زياته O�ه پورته ک.ه

شوروي اتحاد، د دوی السپوFی بربک کارمل او د هغه ستمي ډولـه ملaـري 
مزورتيا پـه هيلـه د پWـتنو ژبـې او کلتـور تـه کلـک Oـوذار د ميل يووايل د ک

د . په راډيو او \لويزيون کې د پWتو ژبې خپرونې په نشت حساب وې. ورک.
پWتو ژبې پر ضد تعصب لوړې کچې تـه ورسـېد او پWـتو ژبـه او پWـتانه پـه 

پWتنو به زيات وخت زړه نـه کـاوه چـې پخپلـه مـورن+ ژبـه . جوته سپکېدل
  .ويناوې وک.ي

کې جې بې مزدور بان� په پWتونخوا کې د جوړو شوو پWتو فلمونـو ننـداره د 
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بنده کـ.ه او د هغـه Jـای د سـندرغاړو د پWـتو سـندرو پـه خپرېـدو بنـديز 
خو ايراC فلمونو او د ايراC سندرغاړو سندرو \لويزيون اجـاره کـ.ی ..ولaېد

  .وو

وروسـته پـه  د ثور د انقالب ورJپا�ه په دري ژبه خپرېده او د وېشـل کېـدو
ــو  ــا بــه ه�يوال ــه وه او ی ــه Oودامونــو کــې پرات ــه پ ــا ب ــاړل کېــده، بي پWــتو ژب

  .د خرFالو پاک�ونه ورنه جوړ ک.ي وو) دوکاندارانو(

د پوهاند ډاک�ر خ�محمد ماموند په وينا د پوليتخنيک استاد محمـد غـوث 
ـاړلی و او د  حکيمي د عضوي کيميا کتاب د رويس ژبې نه پـه پWـتو ژبـې ژب

نبــات . يتخنيــک د انســتيتوت اړونــدې ادارې تــه د چایېــدو لپــاره ورکــ.پول
پرچمي د کابل د پوليتخنيک د انستيتوت علمي معـاون او ربـاC پرچمـي د 
کابل د پوليتخنيک د انستيتوت د Oوندي سازمان منيش حکيمي ته ويـيل و 

اOر کتاب . این چيست که کتاب تان به لسان مرغها نوشته کرده ايد«: چې
دا Fـه دي چـې «: ژبـاړه» .به لسان درست نوشته کنيد چاپ خواهد شدرا 

وليکـې ] دري[ليکلی دی که په سمه ژبه ] پWتو[کتاب د ې د مرغانو په ژبه 
پـر دې موضـوع یـو لـوی جنجـال جـوړ شـو او خـربه ان د » .نو چاپ به يش

  .شوروي سفارت پورې ورسېده

افغانسـتان د «همدارنaه پوهاند ډاک�ر خ� محمد ماموند پخپل کتاب کـې 
کـال د هالنـ� پـه اتريخـت کـې خپـور شـو  ۲۰۱۲چې پـه » يرغلونو په الر کې

ـاړنې د «: داسې ليکي د شوروي اتحاد د لوړو زده ک.و وزارت د کتابونو د ژب
ي کار د کميسيون يوه غ.ي، د کابل د پوهنتـون د طبيعـي علومـو د پـوهن§

يو د عمومي او غ� عضـوي کيميـا او بـل د ) شوروي تاجک(استاد ظه�وف 
فزيکي کيميا کتابونه د ژباړنې لپاره ما ته راک.ل او \ینaار يې وکـ. چـې دغـه 

د عمومي او غ� عضـوي کيميـا پـه . کتابونه دې ډېر ژر په دري وژباړل يش
کيميا د کتـاب د فزيکي . نوم کتاب مې د عبدهللا مستمندي په ملتيا وژباړه

په پWتو وژباړم، دليـل يـې دا  مې ظه�وف ته وويل چې دا کتاب بهپه هکله 
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دی چې په فزيکي کيميا کې يو کال د مخه ما يو کتاب تـأليف کـ.ی دی او 
. ته هم د طبيعي علومو په پوهن§ي کې د همدغه کتاب Fخه درس ورکوې

ده ....Wـتو ژبـاړمدا د تاسې کتاب که تاسې يې رضور oOی، زه به يـې پـه پ..
راته وويل چې دا د Fو سوه عنوانه د کتابونو د ژباړنې قرارداد له رويس ژبـې 

که ته دا کتاب په پWتو وژباړې، نو د ژبـاړنې حـق . نه په دري ژبه شوی دی
ظه�وف ته مې وويـل خـ� دی کـه دا يـونيم لـک . الزخمه نه درکول کيhې

. يـې الزم oOـی ژبـاړم يـې افغان+ حق الزخمه مې وانخېسـته، خـو کـه تاسـو
ظه�وف راته وويل ، زموږ لپاره مهمه دا ده چې په دري ژبه علمـي کتابونـه 

هجـري کـال د  ۱۳۵۸د ... وژباړل يش، پWتو ژباړه زموږ لپاره Fه O�ـه لـري؟
جدي د شپhمې نې�ې د مخه د افغانستان د لوړو زده ک.و پـه موسېسـو کـې 

و دريس کتابونـه پـه پWـتو او دري علمي ترفيعاتو ته کانديـد علمـي مقـالې ا
دواړو ژبې ليکل کېدل، ولې د افغانستان په تاريخ کـې د دغـې تـورې ورJـې 

وروسته په پWتو ليکل شـوي ) هجري کال د جدي د مياشتې شپhم ۱۳۵۸د (
) ليکـوال(مـا . علمي دريس کتابونه د علمي ترفيعاتو لپاره عمآل نه منل کېدل

يع لپاره د فزيکـي کيميـا پـه نـوم کتـاب پـه د پوهنوالی علمي رتبې ته د ترف
ـاب د چـاپ لپـاره د نرشـاتو کمي�ـې تـه . پWتو ليکلی و کلـه مـې چـې دا کت

ورک.، د پرچميانو له خوا يې چاپول په دې دليل رد شول چې \ـول محصـل� 
په دري ژبه پوهيhي، خو په پWتو \ول شاOردان نه پوهيhي بيا د دې کتـاب 

مجبور شوم دغه کتاب بېرته پـه دري ولـيکم  زه. چاپولو ته Fه رضورت دی
تر Fـو چـاپ يش او د علمـي ترفيـع لپـاره يـې د علمـي ترفيعـاتو کمي�ـې تـه 

له دې وروسته مې د فزيکي کيميا په نوم بـل کتـاب وليکـه او . وړاندې ک.م
ـاتو . د چاپ لپاره مې د نرشاتو کمي�ـې تـه وړانـدې کـ. دا کتـاب هـم د نرش

دا کتـاب مـې هـم . Wتو ليکل شوی دی رد کـ.کمي�ې په دې دليل چې په پ
بېرته په دري ژبه وليکه او د نرشاتو کمي�ې ته مې د چـاپ لپـاره ورکـ.، خـو 
کله چې دا کتاب د نرشاتو د کمي�ې Fخه تېر شو، \ايپسـ4 تـه مـې هغـه د 

 
 
 

   

 ١٩٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

مې په نوم یو Fـه پيسـې ومنلـې حد حق الز ته مې \ايپس4 . پWتو م¦ ورک.
اOردان دې کتاب ته عاجل رضورت لري ژر يـې او هيله مې ترې وک.ه چې ش

کتاب مـې پخپـل الس د چـاپ . \ايپس4 کتاب ډېر ژر \ايپ ک.. \ايپ ک.ئ
د چاپېـدو رسه سـم مـې . ماش� ته يووړ او په Fو ساعتو کـې يـې چـاپ کـ.

. خپل شاOردان د کتـاب د پـا�و د تنظـيم لپـاره د چـاپ خـونې تـه وروسـتل
ــوښ ــته پ ــوه ورځ وروس ــيم او ي ــاب تنظ ــار شــو کت ــاب د نرشــاتو د . او تي کت

تـر Fـو چـې . مديريت نـه پخپلـه تسـليم شـوم او شـاOردانو تـه مـې ووېشـو
  ۲۰۶.».زما د شاOردانو رسه و.. پرچميان خربېدل د فزيکي کيميا کتاب 

د دې رسه رسه د علومو په اکاډمي کې پWتنو ليکوالو په پWتو ژبې مهم اثـار 
پWـتنو ليکوالـو د هېـواد نـه . وړ دي وليکل او خپاره يې ک.ل چې ډېر د قـدر

بهر هم په پWتو ژبه مهم اثار جوړ او هـم يـې ډېـر علمـي، تـاريخي او هـ�ي 
  .اثار په پWتو وژباړل

  

  د حامد کرزي په واکمنb کې پ�تو ژبه

د سيد ام� مجاهد په وينا د اسايس قانون په لويه جرOه کې د نوي اسـايس 
ډول، د افغـان او افغانسـتاC کليمـو  لکه د نـوي نظـام: قانون د مهمو موادو

باندې O.ب.، په اسايس قانون کـې د مقاومـت او جهـاد د کليمـو درج کـول، 
مجاهدينو تـه د فـوق العـاده مـادي او معنـوي امتيـازاتو ورکـول او نـورو پـه 
FنـE کـې د مـيل رسود ژبـه، د افغانسـتان د نـورو مروجـو ژبـو رسـميت، د 

خلکـو Jکـه د رياسـتي . وضـوع جوړولـهپWتو ژبې ميل توب، د خربو اتـرو م
نظام په O�ه رای وکاروله چې ولسمرشـ بـه قـانون مـاتوونکي او جaـ.ه مـاران 
پخپل Jای کWېنوي خو جمهور رييس د خپـل قـانوC واک او صـالحيت نـه 

همدارنaه له يوې خوا بهرنيـو . کار وانخېست او د خلکو هيلو ته يې ونه کتل
O واکمنو هېوادو د افغانستان دJ ه کوله چې پـهYون ه�O اون�يو او نورو په

نوي اسايس قانون کـې خپلـې O�ـې چـې متضـادې وې ووينـي او د بلـې خـوا 



 
 
 

 

  ١٩١/ یوه لن�ه رسوې

کورC تضادونه د دې سبب شـول چـې د افغانسـتان خلـک د زيـاتو نـاخوالو 
  .رسه مخامخ ک.ي

د اسايس قانون په م¦ کـې دا منـل شـوې وه چـې مـيل رسود دې پـه پWـتو 
د اسـايس قـانون د مسـودې د . و دا خـربه نـه منلـهوي، خو يو شـمېر اسـتاز 

جوړولو په کميسيون کې هم لفظي مشاجره شـوې وه او دواړه لـوري دې تـه 
لـه دې کبلـه دا موضـوع د دولـت . چمتو نه وو چې جوړ جاړي ته ورسـيhي

رياست ته ولېhل شوه او دولت د امنيت شـوری تـه ولېhلـه چـې پـدې هکلـه 
يي چې د مخه تر دې چې د امنيـت شـوری Vاغلی مجاهد وا. پرېک.ه وک.ي

پرېک.ه وک.ي د اسايس قانون د تسويد د کميسيون د يو شمېر غ.و له خوا د 
 :يوه وړانديز طرح راورسېده چې پکې ليکل شوي و

موږ د دې موضوع په هکله چې ميل رسود د په دري ژبـه نـه وي اخـتالف «
افغان دهېواد پـه دواړو موږ دا منو خو Fنaه چې موږ افغانان يو، هر . نه لرو

رسمي ژبو پWتو او دري په ليکلو او خربې کولو مکلـف دي او بايـد ازموينـه 
هــر Fــوک چــې د دې دوو ژبــو ازموينــه ورکــ.ی نــه يش هېYکلــه . ورکــ.ي

بل دا چې هغه کسان چې په رسمي توOه مقرر شوي دي . مقررېدای نه يش
. او ازموينـه تېـره کـ.يد لسو کالو په اوږدو کې هرو مرو يې دواړه ژبې زده 

هغه Fوک چې د لسو کالو وروسته ونه يش کـ.ی چـې پـه دې ازموينـه کـې 
بريالی يش د دولتي دندې نه چـې پـه هـر دريـq کـې وي بايـد لـ�ې کـ.ای 

  .يش

هغه مهال چې د امنيت شوری دا وړانديز وFې.ه، Fنaه چـې پخپلـه دوی د 
مـيل رسود پـه پWـتو  دې ازموينې نه بريايل نه شول راوتل+ نـو اړ شـول چـې

لدې کبله د مسودې په طرح کې ميل رسود په پWتو ژبه منـل شـوی  .ومني
  ۲۰۷».و چې وروسته د تصويب په وخت کې ورباندې مشاجرې وشوې

Fنaه چې پرېک.ه شوې وه چې د هرې مادې د بدلون د وړانديز لپـاره اړينـه 
را\ـول کـ.ي السـليکونه  ۱۵۰وه هغه کسان چې د بدلون غوVتوونکي وي بايد 

 
 
 

   

 ١٩٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  .چې دا السليکونو په السته راوړو کې بريايل نه شول

مجاهد وايي چې د داراالنشأ د خيمو نه په یوه خيمه کې درې Jوانـو نجونـو 
هYه کوله چې د امريکـا د متحـده ایـاالتو د سـف� او د جـورج ډبليـو بـوش 

د . Jانa.ي استاذي خليلزاد رسه کتنـه وکـ.ي چـې دا موقـع پـه الس ورغلـه
نه د يوې لوړ اواز چې په سخته لهجه يې خـربې کـولې د خيمـې نـه د  دوی

Vاغلی خليلزاد نور بس دی نور د پWتو د اورېدو زغـم «: باندې راته ويل يې
Vـاغلی خليلـزاد لـه تاسـو نـه غـواړو چـې ملaـري ملتونـه او امريکـا . نه لـرو

  ۲۰۸».وپوهوی چې موږ نور زغم نه شو کولی

Fو کسـان چـې د حامـد کـرزي رسه ناسـت وو مجاهد دا هم زياتوي چې يو 
ژبـه » مـيل«پWتانه اوس غواړي چـې د پWـتو نـه «عبدهللا عبدهللا وويل چې 

  ۲۰۹».جوړه ک.ي چې هېYکله به دا مسله ونه منل يش

د . د حامــد کــرزي د واکمنــ+ پــه دوره کــې د پWــتو ژبــې ودې دوام وکــ.
ار کـې هـم د پـه دربـ. جمهوري رياست رسمي اسناد په دواړو ژبو خپرېـدل

پWـتنو رسه کـرزي پــه پWـتو خــربې کـولې او د پاړســو پـه FنــE پWـتو هــم 
د کرزي او Jينې نورو لوړپوړو چارواکو په ويناوو کې پWـتو . درباري ژبه وه

د پـوهنې . Jای درلود په راډيوOانو او \لويزيونو کـې هـم پWـتو Jـای درلـود
وويـل چـې د  وزارت وياند اصف ننE د t t يس راډيـو رسه پـه مرکـه کـې

کـال تـر پايـه بـه پـن§لس سـوه عنوانـه  ۲۰۱۴من§نيو او لوړو زده ک.و لپاره د 
يوازې په ننaرهار کې د شـاعر ازمـون د خـولې چـې . پWتو کتابونه چاپ يش

کـال را  ۲۰۰۱کـال کـې وويـل  چـې د  ۲۰۱۲په يوه \لويزيوC مرکه کې يـې پـه 
پWـتو اثـار چـاپ شـوي اوه سـوه عنوانـه  ۷۰۰پدې خوا ننaرهار په واليت کې 

د افغانستان په نورو Vارونو کـې هـم پWـتو اثـار چـاپيhي پـه پېWـور او . دي
د پېWـور بـک ايجنيسـ د . کوې�ه کې د پWتو کتابونو چاپ O.ندی روان دی

د هېـواد . دانش مطبعه د پWتو کتابونو چاپ کې د Jانa.ې يـادونې وړ دي
ار ليکي او د نـورو ژبـو نـه نه د باندې هم پWتانه روڼ اندي په پWتو علمي اث



 
 
 

 

  ١٩٣/ یوه لن�ه رسوې

په پWتو اثار ژباړي چې د پWتو ژبې په ب�ای کولو کې خپله ونـ�ه اخـيل خـو 
پWـتانه تـر اوسـه بريـايل . دولت اسايس قانون په پيل کولو کې ناغې.ي کوي

شوي نه دي چې په کابل، هـرات، د هېـواد پـه شـ»يل واليتونـو کـې پWـتنو 
يو کـې د زده کـ.ې رشايـط برابـر ماشومانو ته پخپلـه مـورن+ ژبـه پـه Vـون§

پWتانه لوړپوړي چارواکي پخپلو ويناوو او مرکـو کـې تـر پWـتو پاړسـو . ک.ي
  .ډېره وايي خو پاړسو ژt پWتو زيات وخت بيخي نه وايي يا يې ډېره لh وايي

د کابل . د لوړو زده ک.و په برخه کې پWتنو ته خپل حق نه دی ورک.ل شوی
پWتانه پخپله ژبه د زده کـ.ې نـه بـې برخـې  د لوړو زده ک.و په موسسو کې

ــد د پــای \کــی کېWــودل يش او پWــتنو زده  ــه باي دي او دې بــې عــدالت+ ت
کـه . ک.يالو ته د پخپله مورن+ ژبه پWتو د لـوړو زده کـ.و زمينـه برابـره يش

Fه هم په هغو واليتونو کې چـې پWـتانه اکÙيـت دي پـه پوهنتونـو کـې زده 
  ..ه ورکول کيhيک.ياالنو ته په پWتو زده ک

په رسمياتو کې د پWتو ژبې ون�ه ډېره لـh ده او دې تـه بايـد پWـتانه دولتـي 
  .مامورين کلکه پاملرنه وک.ي چې خپله ژبه په دفرت کې وکاروي

ارشف غني وايي چې په کار ده چې د يوې ژبې د مطلق تسلط نـه تېـر شـو او 
پـه مـورن+ . رابره ک.ود \ولو ژبو د ژوندي ساتلو او ودې لپاره اسايس زمينه ب

ژبه زده ک.ه د هر چا حق دی او مالوماتو ته الرسسـی چـې يـوه انسـاC اړتیـا 
  . ده په مورن+ ژبه تر نورو ژبو په اسانی رسه السته راتلی يش

نوموړی وايي چې پWتو، دري او ازبکي زموږ د هېواد درې عمده ژبې دي او 
ه دغـو دريـو ژبـو د ملت جوړولـو د پروسـې عمـيل کېـدل دا غـواړي چـې پـ

د واحد افغان ميل هويت په دې پې.ۍ کـې دا مانـا نـه . اسايس پانaونه ويش
لري چې د دې هېواد واړه قوميتونه له من§ه Jي، بلکې د دې برعکس زمـوږ 
کلتوري شتمن+ زموږ د ميل يووايل بنس4 جوړوي، Jکه چې د دې شتمنیو 

وياړ کوي او هم بـه پـه  په پياوړتيا کې به هر افغان هم پر خپل افغاC هويت
ارشف  ۲۱۰.دې باور وي، چې د ده مورن+ ژبه ساتل شوې او د درناوي وړ ده

 
 
 

   

 ١٩٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

غني زياتوي چـې زمـوږ نورسـتاC، بلـوڅ او پشـه اي ورو�ـه او خوينـدې هـم 
غواړي چې ژبـې تـه يـې پـه دولتـي کچـه پاملرنـه ويش او خپلـه ژبـه د السـه 

دی زياتوي چې . نWه بويلنوموړی دا خوWJتونه د کلتوري ان�ول . ورنک.ي
که ولس دا توان ومومي چې خپلې \ولې ژبې په ژونديو ژبې بدلې کـ.ي نـو دا 

  .به يوه سرته سيايس، اقتصادي او کلتوري پانaه وي
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  پن;لسم �پرکی

  

  ته د ډېورن? د کر�ې هغې خوا

  پ�تانه او پ�تو ژبه
  

عبـدالرحمن کـال انaليسـانو پـه امـ�  ۱۸۹۳د مخه مو يادونه وکـ.ه چـې پـه 
ــيايس،  ــه س ــتان پ ــې د افغانس ــه چ ــه وتپل Vــه کر ــ� کرغي.ن ــدې د ډېورن بان

د دغـې کرVـې پـه . اقتصادي، \ولنيزې او کلتوري ودې يې نـاوړه اغېـز وکـ.
تېرېدو رسه د پWتنو د بېلو بېلو سيمو تر مـنq سـيايس، اقتصـادي، \ـولنيزې 

د کرVـې او کلتوري اړيکې �Oې وډې او ويجاړې شوې چې په پايله کـې يـې 
په دواړو غاړو کې د پWـتو ژبـې او ادبيـاتو د ودې الرې رسه بيلـې او د هغـه 

  .Jواک نه پرېوتې چې په يوه الره یې پرمختE کاوه

ــې  د ډېورنــ� د کرVــې هغــې خــوا افغانــانو د ســرتو ســتونزو رسه رسه د خپل
د مخه مو يادونه وکـ.ه چـې . مورن+ ژبې پWتو او ادبياتو ودې ته دوام ورک.

سيمه کې روVانيانو چې د مغولو او د هغو د السـپوFو پـر ضـد يـې د  په دې
پWتنو ميل ازادي بخWونکې مبارزه پر مخ بيولـه د پWـتو ژبـې او ادب د پـر 

ورپسـې پـه اولسـمه او اتلسـمه . مخ بيولو لپاره د قدر وړ Oامونه پورتـه کـ.ل
 پې.یو کې خوشال خ�ک، رح»ن بابا، حميـد ماشـوخېل، کـاظم خـان شـيدا او

  .نورو په م4 پWتو د نورو ژبو سياله شوه

انaرېزانو د اتلسمې پېـ.ۍ پـه پـای کـې د خپلـو نيـواکaرو O�ـو پـه خـاطر د 
پWتنو ژبې، ادبياتو، تاريخ، دودونو او کلتور Fې.نو ته زيات پام واړاوه چـې د 

 
 
 

   

 ١٩٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  .مخه مې پوره ر�ا ورباندې اچولې ده

ت.لـې وه بلکـې يـو شـمېر انaرېزانو نه يـوازې پخپلـه دې کـار تـه \ينaـه مـال 
ـاري . افغانان يې هم ورته Oوماريل وو د انaرېزانو په غوVتنه ام� محمد انص

Oلستان په پWتو وژباړه، هندي ليکوال موهن الل د رحـ»ن بابـا شـعرونه پـه 
وليکـه او خـالق » حيـات افغـاC«انaريزي وژباړل، ډيپ�ي محمد حيات خان 

اءلدين خرسـو ليکلـی او منيشـ باري د پWتو يو نصـاt کتـاب دی چـې ضـي
برسېره پردې انaرېزانو په هند کـې د پWـتو زده . کريم بخش نظم ک.ی دی

مولـوي محمـد . ک.ې لپاره منشيان و\اکل چې انaرېزانو ته پWتو ورزده ک.ي
اس»عيل، منيش عبـدالغني، مـ�زا سـيد احمـد، عجـب خـان، ف�وزالـدين، 

  .و نور يې يادولی شويوسف خان، منيش احمد جان، قايض طالمحمد ا

د ډېورن� د کرVې هغې خوا د اوسن+ پWتو ژبې دشعر او ادبياتو په وده کې 
چـې د شـعر او .د پWتو کيسو تود بـازار قصـه خـوان+ سـرت رول لوبـولی دی

، د طالـب رشـيد د »بهرام او Oل اندامې«د فياض . ادب \ا\وبی oOل کيhي
او د عبدالقادر خان خ�ـک د » شاه او Oدا«، د حميد بابا  د »Oل او صنوبر«
په پWـتو اړولـې منظومـو کيسـو پـه دوام د قصـه خـوان+ » يوسف او زلېخا«

دقصـه . کيسې د پWتو ژبې او ادب پـه وده کـې د قـدر وړ رول لوبـولی دی
خوان+ د کيسو په ليکلو کې مال نعمت هللا او د بهرنيو کيسو پـه ژبـاړلو کـې 

د مـال نعمـت هللا . لوبـولی دید نعمت هللا شاOرد مولوي احمـد زيـات رول 
او د » موسـی خـان او Oـل مکـ+«، د »فـتح خـان کنـدهاري«کيسې لکه د 

چې د پWـتنو د مـيل روايـاتو نـه راوتلـې دي د ده د » جالد خان او ش»يلې«
د Oرس پـه وينـا نعمـت هللا د افسـانوي او عشـقي . شعر Jانa.تياوې بيانوي

ـاز تـه د ده موضوعاتو رسه ډېره مينه درلوده او د عاشق  او معشـوق راز او ني
غـل او «مولوي احمد ډېرې کيسې په پWتو نظم ژبـاړلې دي چـې . ډېر پام و

او » شهزاده بهـرام«، »بادشاه او جمجمه«، »ادم خان او درخان+«، »قايض
نـوميhي او نهـه » Oـنج پWـتو«د ده يـو کتـاب چـې . نورې يـې يـادولی شـو



 
 
 

 

  ١٩٧/ یوه لن�ه رسوې

پـدې ترتيـب . ر کې چاپ شوکال کې په الهو  F۱۸۷۳لوېWت کيسې لري په 
د قصه خوان+ اثـارو د اوسـن+  پWـتو ژبـې او ادب د پرمختـE لپـاره زمينـه 

  .برابره ک.ه

د الهـور . پدغه وخت کې د پWتو اثار په پېWـور او الهـور کـې ډېـر چاپېـدل
کتاب چاپوونکو نه يوازې ه�ي ادبيات او مذهبي کتابونه پـه پWـتو چـاپول 

د پنجــاب د . يس پWــتو کتابونــه تهيــه کــولبلکــې د Vــوون§يو لپــاره يــې در 
پوهنتون په ختي§ـه پـوهن§+ کـې پWـتو ژبـه لوسـتل کېـده او دې ژبـې تـه 

د نولسمې پې.ۍ په پای او د شلمې پېـ.ۍ پـه پيـل کـې Jينـو . پاملرنه کېده
پWتنو ليکوالو چې لوم.ن+ زده ک.ې يې پخپله خـاوره کـې تـر رسه کـ.ې وې 

د دوی نـه Jينـو پـه همغـه مدرسـو او . په الهور کې نورې زده کـ.ې وکـ.ې
د دغو استادانو نـه مـال Oـل احمـد د يـادونې وړ . کالجونو کې استادان شول

نوموړي هلته O�ور پWتو اثار وليکل چې د پWتو دريس کتابونـه يـې پـه . دی
ده . برسـېره پـر دې دی شـاعر هـم و. ډييل او الهور کې Fو Jله چاپ شول

ــ ــی و خپل ــه راغل ــل ت ــې کاب ــت چ ــه وخ ــ� هغ ــې د ام ــه ي aــعرونو \ول ه د ش
عبدالرحمن حضور ته وړاندې ک.ه او امیر ډېر ونازاوه او دغه ادt تحفه يـې 

مال Oل احمد لوم.ی پWتون ليکوال دی چـې «: Oرس ليکي. ډېره درنه وبلله
   ۲۱۱».په خپلو ليکنو کې یې د پWتنو ژوند ته مراجعه ک.ې ده

ـادولو وړ دید دغو زده کونکو د ډلې نـه بـل مـ� احمـد شـا . ه رضـواC د ي
نوموړی د خپلو زده ک.و د بشـپ.ولو وروسـته د پنجـاب پـه پوهنتـون کـې د 
استاد په توOه ومنل شو چې د پوهاند درجـې تـه ورسـېد او د شـمس العلـ» 

ده د پنجـاب پـه پوهنتـون کـې محصـلينو تـه د پWـتو ژبـې . لقب ورک. شـو
» د پWـتو Oرامـر«کې یې  کال ۱۸۹۰په . ادبيات او ژبپوهنې لکچرونه ورکول

\ولaه » بهارستان افغاC«کال کې يې د  ۱۸۹۸په راولپن�ی کې چاپ شو، په 
په الهـور کـې چـاپ شـوه چـې د پWـتنو د کالسـيکو ادبيـاتو �ـونې پکـې را 

پـه » شکرسـتان افغـاC«کال کـې يـې بلـه \ولaـه  ۱۹۰۵غون�ې شوې وې، په 

 
 
 

   

 ١٩٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ه پکې را\ول شـوي وو او الهور کې چاپ شوه چې د کالسيکو شاعرانو شعرون
د Oـرس پـه . هم د پWتو Oرامر او د پWتو اصـطالحاتو سـيند ور رسه ملـه وو

تحقيـق «، »خربې په پWـتو نظـم«وينا  رضواC دېرش اثار لري چې مهم يې 
  .او نور دي» تاريخ کافرستان«، »اال لسنه

بل س.ی چې پWتو ژبې ته يې د قدر وړ خدمت ک.ی دی منيش احمد جـان 
په پېWور کې د انaرېزانو لوړ پوړو افرسـانو او مـامورينو تـه د پWـتو  ده. دی

د نوموړي په شاOردانو کې يـو هـم د هنـد د ويرسـا مرسـتيال . درس ورکاوه
ـادونې . جالرډ اوبل يې د ناروي نامتو ختيq پوه ) ايوا يويل�( مورOن س�رن د ي

سېره پـر دی بر . وړ دي چې منيش احمد جان دوی ته پWتو ژبه ورزده کوله
کـال کـې د ده انaرېـزي  ۱۹۱۰پـه . دې چې Vوونکی و يـو Vـه ليکـوال هـم و

د » د غزنويـانو د حکومـت دوره«قاموس د لـوم.ي Jـل لپـاره د مـال احمـد 
رسه مـل و » Oـنج پWـتو«ليکنې رسه مل او وروسته د مولوي احمد د کتاب 

يخ پـوه او د انaرېـز تـار» اوتوپيا«بيا نوموړي د توماس مور کتاب . چاپ شو
  . په پWتو وژباړل» د افغانستان تاريخ«مليسون کتاب 

منيش احمد جان د شلمې پې.ۍ په پيل کې ادt اثـارو ليکلـو تـه مـال وت.لـه  
ــې . ده وړې کيســې پــه نــÙ وليکلــې ــان+«همدارنaــه ي ، »ادم خــان او درخ

ــ�ن+« ــيال او مجنــون«، »فرهــاد او ش » جــالت خــان او مومنــدې«او د » ل
د ده ادt کيسـې پـه دوو کتـابو کـې . هم په نÙ ليکلې ديفلکلوري کيسې 

نوميhي چـاپ شـوې » د قصه خوان+ Oپ«او بل يې » هغه دغه«چې يو يې 
ــا .دي ــه وين ــ�س پ O ــان+«د ــان او درخ ــال«او » ادم خ ــوره ب ــ » ت د منيش

  .احمدجان واقعي ادt شهکارونه دي

ې د پWـتو د پWتو په ادبياتو کې يو بل ادt شخصيت راحت زاخېيل دی چـ
نوموړي په لوم.ی رس کې کيسـې لکـه . ژبې نامتو شاعر او نÙ ليکونکی دی

  .کيسه په نظم ليکلې او برسېره پردې دی شاعر هم و» سيف امللوک«د 

اخبـار خپرونـې پيـل ) افغـان(کال کې په پېWور کې پـه پWـتو ژبـه د  ۱۹۱۱په 



 
 
 

 

  ١٩٩/ یوه لن�ه رسوې

ه او کـ.ې چــې پــه لوم.يــو وختــو کــې راحــت زاخــېيل ور رسه همکــاري کولــ
راحـت زاخـېيل پـدې مرحلـه کـې نـÙ تـه . وروسته د هغې مدير و\اکل شـو

کال کې يې د افغان په اخبار کې خپله نـامتو کيسـه  ۱۹۱۷پاملرنه وک.ه او په 
ده په دغه کيسه کـې د Vـ§و موضـوع راپورتـه . چاپ ک.ه» کون�ه نجل+«

  .ک.ه

ــيل ا ــاره دانaليســانو پــر ضــد د پWــتنو م ــې د پرمختــE لپ زادي د پWــتو ژب
بخWونکی غورJنE چې د خان عبدالغفار خان لـه خـوا يـې الرVـوونه کېـده 

په دنيا کې هېµ قوم بغ� د خپلې «غفار خان فکر کاوه چې . ډېر رول درلود
غفار خان دې \کي ته پـام شـو چـې مـورن+ . ۲۱۲»ژبې نه ترقي کولی نه يش

ه قوم ميل ژبه د يوه قوم د کلتور يو مهم توکی جوړوي چې د هغې پرته د يو 
  .هويت نه يش تشخيص کېدای

غفارخان کوbV وک.و چې د پWتنو پاملرنه دې \کـي تـه واړوي چـې پخپلـه 
کـال کـې د  ۱۹۲۸مورن+ ژبه د زده ک.ې اړتيا درک ک.ي  ده لدې کبلـه پـه 

د مياشتنی مجلې بنس4 کېWود چې پـه پWـتو ژبـه يـې خپرونـې » پWتون«
  .پيل ک.ې

نزو ازاد Vوون§ی جوړ او د هغـه پـه FنـE په دغه وخت کې باچاخان د ا�ا
کـال کـې د  ۱۹۲۷بنسـ4 کېWـود چـې پـه » انجمن اصـالح االفاغنـه«کې د 

چې هېµ يـو قـام «ده \ينE باور درلود . خدای خدمتaاری په Oوند بدل شو
په دنيا کې بغ� د يوه قـومي تحريـک او حـزب نـه قـوم او ملـت کېـدای نـه 

ې، چــې د پWتونســتان د ورJــې د ده دا خــربه پــه خپلــه وينــا کــ  ۲۱۳».يش
  .�ان§نې په ورځ يې په کابل کې خلکو ته واوروله، وک.ه

د باچاخان پـه مرشـۍ د خـدايي خـدمتaاری غورJنـE پWـتو ژبـې تـه سـرت 
د پWــتون مجلــې پWــتانه ليکــوال او شــاعران وهYــول چــې د . خــدمت وکــ.

پـه دغـه . انaلييس نيواک په وړاندې د قلم له الرې خپله مبارزه پرمخ بـوزي
وخت کې داسې سرت ليکوال او شاعران را وړاندې شـول لکـه فضـل محمـود 

 
 
 

   

 ٢٠٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

مخفي، عبـداالکرب خـان اکـرب، محمـد اکـرب خـادم، سـمندر خـان سـمندر، 
عبدالخالق خليق، ام� حمـزه شـينواری، فضـل حـق شـيدا، سيدرسـول رسـا، 

  .غني خان، اجمل خ�ک او نور

نـدي د خپلـې ژبـې پـالنې او د پWتون مجلې د خپرونو له الرې پWتانه روڼ ا
اهميت ته متوجه شول او د پWتونخوا په بيلو بيلو سیمو کې يـې ادt \ـولنې 
جوړې ک.ې چې ادt غون�ې به يې جـوړولې او پـدې غونـ�و کـې بـه نـامتو 

زمـا «باچا خان خپل ژوند ليک کWلی چـې . ليکوالو او شاعرانو برخه اخېسته
  .نوميhي» ژوند او جدو جهد

د خــان عبدالصــمد خــان پــه مرشــۍ د پWــتنو مــيل ازادي  پــه ســوويل کــې
صـمد خـان . بخWونکی غورJنE د انaرېزانو پر ضد خپله مبارزه پرمخ بيوله

د باچاخان غوندې پدې پوه شو چې د پWتنو د وروسته پاتې وايل يو المـل دا 
انجمـن «ده د . دی چې دوی پخپله مورن+ ژبه د زده ک.ې نه بې برخې دي

دغې \ولنې د پWـتنو پـام پـوهنې تـه اړولـو او دا يـې . ه ک.ه\ولنه جوړ » وطن
. اړينه بلله چې پWتنو ته د هم په مورن+ ژبـه د زده کـ.ې زمينـه برابـره يش

  .مجله په پWتو ژبه خپروله» استقالل«ده د 

صمد خان قران رشيف په پWتو وژباړه تر Fو پWتانه د خپل سپېYيل دين نه 
، د شــبيل »کيميــای ســعادت«غــزايل  ده د امــام. پــه ســمه توOــه خــرب يش

 C«تو وژباړل» س�ته النبي ص«نعWلستان په پO او د سعدي.  

صمد خان د پWتو د ليکدود په هکله خپل نظر درلود او يـو لنـ� اثـر يـې پـه 
ـــې  ـــی چ ـــه ليک ـــدود«دې هکل ـــه او ليک ـــتو ژب Wـــوړي » پ ـــوميhي  نوم ن

زمـا «ليـک  په نوم پWتو سيند ليکلی او هـم يـې خپـل ژونـد» صمداللغات«
پـدې توOـه صـمد خـان نـه . په درې \وکو کـې ليکلـی دی» ژوند او ژوندون

يوازې سيايس شخصيت بلکې يو ليکوال او ژبـاړونکی هـم و چـې د دې الرې 
  .يې خپلې ژبې ته د قدر وړ چوپ. ک.ی دی

پدې توOه د خدايي خدمتaاری Oوند د باچا خان په مرشۍ او د وطن Oونـد 



 
 
 

 

  ٢٠١/ یوه لن�ه رسوې

  .Wتو ژبې په وده کې ډېر رول ولوباوهد صمد خان په مرشۍ د پ

په صوبه رسحـد کـې ... ډاک�ر خان «د پاکستان د جوړېدو د مخه کله چې 
وزير اعلی و نو هغوی پWتو ژبه په مکتبونو کې رواج کـ.ه تـر Fلـورم صـنف 
پورې پWتو ژبه زده کول الزمي و او تـر اتـم پـورې بـه هلکـانو پخپلـه خوVـه 

ـا، د د پWتو ژبې د پاره د نص. ویل اب کتابونه خلیق صاحب د سید رسول رس
خو چې پاکستان جوړ شو ۲۱۴. نورو عاملانو او لیکوالو په مرسته تیار ک.ي وو

  .نو د پWتنو نه یې دا حق واخېست

کال کې چې د هند نيمه وچه په دوو برخو ووېشله شـوه او هنـد او  ۱۹۴۷په 
بنaـال، پWـتنو، پاکستان جوړ شول نو د پنجاب او مهـاجرو واکمنـې ک.يـو د

په دغه وخت کې هYـه کېـده . بلوچو او سيند خلکو په حقوقو خې�ه واچوله
چې پWتو ژبه بيخي د من§ه الړه يش په پWتنو دومـره فشـار وو چـې پخپلـه 

ما د خيـرب د \لويزيـون د . ژبه خپل ملaري ته د ليک استول Oناه oOل کېدو
ه واورېـده چـې ويـل کوي�ې د Fانaې د ادt پروOرام د چلوونکي نـه دا خـرب 

يوه پWتون خپل ملaري ته په پWتو ژبه ليک استولی و او رسکـار د ليـک : يې
استوونکی او د هغه ملaـری چـې ليـک وراسـتول شـوی وو دواړه پـدې Oنـاه 

د «: اجمــل خ�ــک لیکــي. بنــديان کــ.ل چــې ليــک پــه پWــتو ليکــل شــوی و
ه پWـتو پاکستان مسلم ليaي حکومت داسې توره شپه جوړه کـ.ې وه چـې پـ
دا .۲۱۵»ژبه کې کور یا ورور یا دوست تـه خـط لیکـل غـ4 جـرم oOلـی شـو

مـا «ناFاپي نه ده چې د پWتو ژبې نامتو شاعر رحمت شاه سايل خپـل شـعر 
، چې د پWـتو ژبـې Jـوان سـندر غـاړي عرفـان »ته خطونه په پWتو کې ليکه

4 د یـو خان په خواږه غh کې د راډيو Oانو، \لويزيونو او هم د ان�رنې4 پـه مـ
  .\یوب په Fپو کې انaازې کوي د دې حالت FرOندونه کوي

اجمل وايي چې د يحی خان د مارشاال په وخت کې \اکنې وشوې او په صوبه 
دلته دا غوVـتنه . رسحد د نېشنل پار\ی او جمعیت العلÞ حکومت جوړ شو

را والړه شوه چې اوس په صوبه کې د پWتنو حکومت جوړ شو نو د پWتو ژبه 

 
 
 

   

 ٢٠٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

خو دغه حکومـت د پWـتو ژبـې د رسـمي کولـو پ.ېکـ.ه . رسمي ژبه يشدې 
  .ونک.ه

د دغو فشارو رسه رسه پWتنو ليکوالو او Fې.ونکو د خپلې ژبـې د پـاللو لپـاره 
خپلو ادt فعالیتو ته دوام ورک. او د ادt جوړونو برسېره د پWتنو د تـاريخ، 

يو ژبو نه يـې مهـم اثـار پوهنې، کلتور او نورو برخو کې اثار وليکل او د باندين
  .وژباړل او خپله ژبه يې ب�ايه ک.ه

پدې ترتيب د يوې خوا د انaرېزي ادبياتو رسه د اشنا کېـدو لـه املـه د نـوي 
ادب ژانرونه پWتو ادب ته الره ومونده او د ادب بديعي اړخ پرمختـE وکـ. 
 او د بلې خوا دا چې پWتو ژبه هلته رسمي نه وه او د پWتو خپرونـو مخنيـوی

د ژبـې . به دولتـي واکمنـانو کـاوه دا د پWـتو ژبـې د پرمختـE مخـه نييسـ
  .سيايس اقتصاد بل المل دی چې پWتانه د ژیې پرېWودو ته اړ کوي

  

   



 
 
 

 

  ٢٠٣/ یوه لن�ه رسوې

  

  

  

  

  

  

  

  شپاړسم �پرکی

  

کې پ�تانه بايد د خپلې ژبې لپاره په راتلونکې 

  %ه وک5ي؟
  

د پوهاند ډاک�ر کاک. په وينا پWتو د پWتنو ژبه ده خو هر پWـتون پـه پWـتو 
د واک فون�ېشن په موندنې رسه په سلو کـې اتـو پWـتنو پـه . O.ېدلی نه يش

لـه افغانسـتان نـه د بانـدې د . افغانستان کې خپله مورن+ ژبه پرې ايWې ده
ــر دې هــم O.نــدي دي ــر رسکېــدل ت ــه هندوســتان کــې . پWــتو نــه الس پ پ

يوسفزي، لوديان، سـوريان او نيـازي، پـه ايـراC خراسـان کـې هوتکيـان قـوم 
په پاکستان او هندوستان کې هغه کسـان چـ+ د . بست بې پWتو شوي دي

خپلو نومونو په پای کې خان راوړي په اصل کې پWتانه دي خـو پWـتو ويلـی 
پدې ډول پWتو مخ په پرېWدو ده او پWتانه د هويـت د بحـران رسه . نه يش

د هويت دغه بحـران بـه د پWـتنو \ـولنيز او سـيايس ژونـد هـم . خامخ ديم
د دې حـال اغېـز ال د مخـه جـوت شـوی او پWـتانه اوس پـه . اغېزمن کـ.ی

کال کې د ډېورن� د  ۱۸۹۳دغه بحران په اصل کې په . دفاعي حالت کې دي

 
 
 

   

 ٢٠٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

کرVې په تپل کېدو رسه پيل او په افغانستان کې د شلمې پې.ۍ په پيـل رسه 
د دغې پې.ۍ پـه پيـل رسه دربـار او واکمنـې . س او مخ په Jواک شومحسو 

. کورن+ پWتو ورو ورو پرېWوه او دولت ورته په دفرتونو کې Jـای ورنـه کـ.
واک فون�ېشـن دې پـايلې تـه رسـېدلی . پWتو په عمـل کـې رسـمي نـه شـوه

د افغانسـتان امپراتـوري او دولـت جـوړونکی پWـتون قـوم پـه کلتـوري «چې
خ کـې يـو ډېـر زيـات مسـخ کېـدونکی او ورک کېـدونکی قـوم لحاظ په تاري

  ۲۱۶».دی

دلته به دومره ووايم چې پـه وچـې چـاپېر افغانسـتان پـدغې پېـ.ۍ کـې هـم 
ـاتې کـ.،  وروسته پـاتې شـوی او تېـرو درو لسـيزو جaـ.و نـور هـم وروسـته پ
پداسې حال کې چې د سيمې هېوادونه په تېره ايران او پاکسـتان پـرمخ تلـيل 

ده چې د افغانستان او دغو هېوادونو تر منq دغه توپ�ونـه پـر  طبیعي. دي
پوهنې او کلتور باندې بـه هـم اغېـز واچـوي او پWـتو بـه نـوره هـم اغېزمنـه 

په پورته دوو يادو شوو هېوادونو کې دغه نظر FرOند دی چې Fنaه «. ک.ي
چې پWتنو د افغانستان په جوړولو، ساتلو او تنظيمولو کې اسـايس رول لرلـی 
دی، پرعکس د پWتنو کمزوري کېدل به افغانستان هم کمزوری کـ.ي چـې 
پدې حال کې به دوی په اسانی رسه وکولی يش هغـه تـر خپـل نفـوذ النـدې 

د دوی \ول کوWVونه دې \کي تـه متوجـه دي چـې افغانسـتان  ۲۱۷».راويل
\ـول هغـه مصـيبتونه . دې د دوی په مرشۍ رسه يو خپلـواک هېـواد نـه وي

ته اول د شوروي په يرغل رسه او وروسته د همـدغو Oاونـ�يو  چې افغانستان
  .هېوادونو له خوا پېb شوي دي د همدغه نظر په اساس دي

کــاک. دا هــم وايــي چــې پــدغو هېوادونــو او پــه خــاص ډول ايــران کــې دغــه 
کوWVونه روان دي چې د هغو په موجب پWتو یا کمزورې یا ورکه يش چـې 

کـ.ي او افغانسـتان هغسـې هېـواد نـه وي Fو پWتانه خپل هويت له السـه ور 
د ايران په افراطي او حتی Jينو رسمي خلکو کې «. لکه چې و، يا ان چې دی

د ډېـرو منـابعو لـه مخـې دغـه . د پWتو ضد �ايل يـو FرOنـد حقيقـت دی



 
 
 

 

  ٢٠٥/ یوه لن�ه رسوې

رسبېـره پـردې چـې . افراطيون د پWتو اثار تر السه کوي او له من§ه يې وړي
ستمي ډوله افغانان د همدغـه مقصـد لپـاره د پWتو پر ضد تبليغات کوي او 

د علومو پـه اکـاډمي ] له امله[د همدغو کوWVونو . استخداموي او �ويلوي
پWتو ته بل خطـر تـردې ال بېخکـی دا . کې د پWتو اثار له من§ه يووړل شول

دی چې پWتانه د نورو کلتورونو رسه په �اس رسه خپله ژبه د نـورو ژبـو پـه 
کـه دوی د ډېـر شـمېر پـه مـنq کـې يـو کـس دري داسې چې . O�ه هېروي

ويونکی هم وي، دوی پWتو پرېhدي، په دري O.يhي او يـا لکـه چـې د دري 
ويونکو نه V§ه په نکاح ک.ي، هې تـه موقـع ورکـوي چـې اوالدونـه يـې دري 

که کومه پWتانه يو دري ويـونکی پـه نکـاح کـ.ي، دغـه  ۲۱۸».ويونکي ک.ي
  .الد ته مورن+ ژبه ور زده ک.يV§ه د دې توان نه لري چې خپل او 

دا ال Fه کوې ما تـه داسـې کـورن+ مـالومې دي چـې مـور او پـالر يـې دواړه 
  .پWتانه خو د اوالدونو رسه دري وايي چې اوالدونه يې پWتو زده نه ک.ي

Fنaه چې پWتو د . خو د کاک. په وينا خربه د یو Fو ورJو او ورخطايي نه ده
، دوی د دې توان لري چـې هغـه لـه ورکېـدو افغانستان د ډېرو خلکو ژبه ده

وژغوري، خو چـې ليکـواالن او د فکـر خاونـدان دوی د خپلـې ژبـې حـال تـه 
متوجه ک.ي بې له دې چې د وطن د نورو ژبو نه توجـه واړول يش یـا هغـوی 

د افغانســتان د \ولــو ژبــو ويــونکي . تــه د مــ�ې زوی پــه ســرتOه وکتــل يش
لـدې املـه د هغـوی . ن کـې رسه رشيـک ديافغانان او د وطن په O�ه او تاوا

د هېµ ولس ژبه نه سپېYلې او نـه . ژبې همغسې وړ دي، لکه پخپله چې دي
دا پخپله ويونکي دي چې ژبې جوړوي او وده او انکشـاف . د سپکاوي وړ ده

ورکوي، نو د هر ولس قـوت د هغـه د ژبـې قـوت دی او پـرعکس پـدې ډول 
سـاتلی او غنـي کـولی يش چـې  پWتانه خپله پWتو هغـه وخـت پـه Vـه ډول

يـاC قـوي اقتصــاد ولـري، د علـم، پـوهې او تکنــالوژۍ . پخپلـه قـوي اويس«
لوړې سطحې ته رسېديل او په مجموع کې غوړېدونکی او توليدونکی کلتور 

  .دلته غواړم د پWتنو پاملرنه درو مهمو \کو ته واړوم ۲۱۹».ولري

 
 
 

   

 ٢٠٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  eان پېژندنه-۱

دنې لپاره خپـل تېـر تـاريخ پـه کـره توOـه پWتانه اړ دي چې د خپل Jان پېژن
خو Jان پېژندنه يوازې . ولويل او د خپل وروسته پاتې وايل الملونه پیدا ک.ي

پWتانه باید تر هـر Fـه د مخـه پـوهنې . او يوازې د پوهنې له الرې شونې ده
Cان وپېژJ و د هغې په مرسته خپلF ان . تر السه کولو ته مخه ک.ي ترJ د

ه کې کـولی يش نـور هـم وپېـژC او د دې وړتیـا ومـومي چـې پېژندلو په پايل
خپلې ميل O�ې او هم د نورو مرشـوعې O�ـې وپېـژC او بیـا د خپلـو او نـورو 
O�و د کره ان�ول له مخې سم کورنی او بهرنی سیاست و\ـاکي او پرلـه پسـې 

  .پيل کولو ته يې مال وت.ي

  

  د �ولنې ني<يي وجود یاg h;و ته eان�fې پاملرنه-۲

د پWتنو \ولنيز، اقتصـادي، سـیايس او کلتـوري پرمختـE دا غوVـتنه کـوي 
د دې لپـاره . چې د ژوند په \ولو اړخونو کې V§و ته کارنده ون�ه ورک.ل يش

چې V§ې د خپلې \ولنې په ودې کې خپـل \ـول Jـواک وکـاروي نـو پWـتانه 
 بايد V§و ته د پوهنې دروازې د Vوون§یو نه نيولې تـر مسـلکي او لـوړو زده

V§ې هغـه مهـال د \ـولنې پـه پرمختـE کـې فعـال رول . ک.و پورې پرانيزي
ويـل کيـhي چـې . لوبولی يش چې د پوهنې په Oا�و بانـدې Vـکلې شـوې وي

اپالتون په یونان کې لوم.ی Vوون§ی جوړ ک.و نو يونيانانو ورنه پوVتنه وکـ.ه 
 چې Vوون§ي ته هلکان در ولېhو که نجونې؟  نو اپالتـون Jـواب ورکـ.و چـې

که هلکان Vوون§ي ته راولېhی نو په هر کور کې به یـو پـوه پيـدا يش او کـه 
د Vـ§و زده کـ.ه تـر نارينـه Jکـه . نجونې راولېhی نو \ول يونان به عاº يش

مهمه ده چې ميندې د پلرونو په پرتله د خپلو ماشومانو رسه ډېر �اس لري 
  .او د هغوی په روزنه کې \اکونکی رول لوبوي

بايد پخپلو لو�ـو خوينـدو زده کـ.ه وکـ.و تـر Fـو دوی د دې  پدې توOه موږ



 
 
 

 

  ٢٠٧/ یوه لن�ه رسوې

جوOه يش چې د خپلو ورو�و رسه اوږه په اوږه د \ـولنيز، اقتصـادي، سـيايس 
او کلتوري ژوند په \ولو برخو کې ون�ه واخيل تـر Fـو چـې د هېـواد وروسـته 
پاتې وايل ته د پـای \کـی کېـhدو او د دې جوOـه شـو چـې د خپـل وطـن نـه 

V§ې ته په اردو، Fارنـدوی، امنيـت، د زده کـ.و پـه موسسـو،  .ساتنه وک.و
او په \ولو لوړو دولتي پوستو کې د وړتيا د اصل ) سپورت(اداره، بدC روزنې 

  .له مخې پوره ون�ه ورک.ل يش

  

  پ�تانه بايد منظم يش-۳

پWتانه که الزمه پوهه هم تر السـه کـ.ي بیـا هـم تـر هغـه د خپلـې \ـولنې د 
 µلپاره هې Eو مـنظم نـه يشپرمختF د . اغېزمن کار تر رسه کولی نه يش تر

دې لپاره چې منظم يش او د خپلې \ولنې د پرمختE په موخـه اغېـزمن کـار 
تر رسه ک.ي نو یوه پراخ بنس�ه ميل Oوند چې د هېواد ميل O�و تـه ژمـن وي 

تـر Fـو د دې الرې د هېـواد . او د نورو \ولنيزو سازمانونو جوړولو ته اړتيا ده
  .مادي او معنوي Jواک يو مو\ی ک.ي\ول 

کاک. وايي چې پWتانه د انحطاط په حال کې هم کولی يش د خپلې ژبـې غـم 
. وخوري او ليکواالن او د فکر خاوندان يې پدې هکله نظريات وړانـدې کـ.ي

په تاريخ کې د انحطط په حال کې د ولسونو د افرادو نه پاخه نظريـات وتـيل 
لـه . ويش قوي شعور او پخه اراده په کـار دهدي، خو د دې لپاره چې داسې 

دغسـې قـوي شـعور . Vه مرغه زموږ ډېرو ليکوالو دغسې شعور Vودلی دی
ته موږ Jکه اړه لرو چې لوم.ی پخپله د ژبې په اهميت پوه شو ژبه پـه اصـل 
کې د فرد په انکشاف او په يوې سيايس جامعې کې د هغـې پـه \ينaېـدو يـا 

پل احساس، فکـر او عقـل يـوازې پـه ژبـې رسه فرد خ. ش.ېدو کې رول لوبوي
د ژبې پرته به د فـرد ذا� ملکـات يـاC د تفکـر، تعقـل، کشـف . FرOندوي

پـدې ډول . کولو، جوړولو استعدادونه به پر Jای پاتې وي او وبه نه غوړيhي
. د فرد تفکر او تعقل په ژبې پـورې اړه لـري او هغـه کشـفيات ممکـن کـوي

 
 
 

   

 ٢٠٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

تــور تــر ډېــرو ابتــدایي انکشــافاتو نــه د مخــه ژبــه د مــادي کل«:ســيپر وایــي
موجوده وه او دغه انکشافات په واقعيت کې تر هغو ممکن نه وو چې ژبې د 

پـدې  ۲۲۰».مهمې افادې د وسيلې په توOه شکل او صورت نه و غـوره کـ.ی
حساب Fومره چې يو فرد پر ژبې باندې حاکم وي ياC په هغې کې د افادې 

زيات وي، دی هم په هغه اندازه کولی يش، د خپـل او بيان توان بې خن�ه او 
فـرد . ذهن يا مغز محصوالت په الفاظو کې بيان ک.ي او نور پرې خـرب کـ.ي

دغه Fه يوازې په هغـې ژبـې کـې پـه Vـه او دقيـق ډول کـولی يش چـې لـه 
وړوکتوب ياC د خپل شخصيت د تشکل او تکامل په دوره کـې يـې وي او د 

همدغه سبب دی چې د هغه لوم.ن+ ژبـه . شخصيت جزء يې OرJېدلی وي
بله ژبه يا دو�ه ژبه د هغـه د مـورن+ . د هغه د مورن+ ژبې په نامه ياديhي

يو Fوک هغومره چې پخپلـې مـورن+ ژبـې کـې Jـان . ژبې Jای نيولی نه يش
دی يوازې د خپلـې مـورن+ . ازاد حس کوي په بلې ژبې کې يې نه حس کوي

Jان يـاC خپلـو احساسـاتو او افکـارو د ژبې کلي»ت، اصطالحات اوافادې د 
بيان د پـاره پـه اسـان+ او دقيـق ډول اسـتخدامولی او پـدې ډول خپلـو ذا� 

  .ملکاتو ته انکشاف ورکولی يش

پWتانه چې د نورو وطنوالو نه ډېر دي پخپل وطن کې پخپله ژبـه کـې لـوړې 
لتي دا يوه غ�ه بې عـدا. زده ک.ې کولی نه يش او نه يې ژبه دفرتي شوې ده

د دغې بې عـدالت+ پـه سـبب د افغانسـتان اکـÙه خلـک نـه يش کـولی . ده
دا انکشـاف هغـه وخـت ورکـولی يش . خپلو استعدادونو ته انکشاف ورک.ي

چې وکولی يش چې لوړې زده ک.ې پخپله ژبه کې تر رسه ک.ي او په رسـمي 
دغه بـې . او دولتي چارو کې پخپله مورن+ ژبه وO.يhي او ليکنې پرې وک.ي

د همـدغې مالحظـې . التي په اوږده مهال کې د \ولو وطنوالو په تـاوان دهعد
له امله چې زموږ مصلحانو دغه بې عدالتي یـا ظلـم درک کـ.ی و او د عـالج 

د افغانسـتان د ژبـو نـه «لپاره يې په �Oه یو فارمول ايسـتلی او هغـه دا چـې 
ان د پWتو او دري رسمي ژبې دي رسبېره پردې Fنaه چـې پWـتو د افغانسـت



 
 
 

 

  ٢٠٩/ یوه لن�ه رسوې

  ۲۲۱».اکÙو خلکو ژبه ده د افغانستان د ميل ژبې په حيث منل شوې ده

پـه » د مـيل \ـولنې د جوړېـدو اساسـات«پدې هکله ډاک�ر انوارالحق احدي 
نامه يوه په زړه پورې علمي Fې.نه ک.ې چې Jينې مهم \کي يې لوستونکو ته 

  :وړاندې کوم

وايي چې اوسـېدونکي  ميل \ولنه هغې جامعې ته«انوارالحق احدي وايي چې 
غـ.ي ) \ـا\وt(يې د قومي، ژبني او مذهبي توپ�ونو رسه رسه د هغـې \ـولنې 

بويل، هغې ته نهايي وفاداري ولري، او له بلې هرې \ولنې نـه زيـات لـه هغـې 
   ۲۲۲».رسه کلک اجت»عي، سيايس او رواC ت.ون احساس ک.ي

ر او دودونـه لـري جـوړ افغانستان د ډېرو قومونو نه چې بيلې بيلې ژبې، کلتو 
په داسې \ولنو کې چـې متجانسـې نـه وي هلتـه د ملـت جوړولـو . شوی دی

پروسه Oرانه او د ستونزو نه ډکه وي لدې کبله د ملت جـوړونې هYـې روڼ 
پــه لوېــدي§و هېــوادو کــې . فکــر، غWــتلې اراده او پرلــه پســې هYــې غــواړي

جوړ او \ينE شو؛ اول دولت «: سيايس وده د Jانa.و پوړيو نه تېره شوې ده
بيا ميل \ولنه جوړه شوه او ميل وحدت منq ته راغی؛ بيـا د اقتصـاد ودې تـه 
توجه وشوه؛ بيا په سياست کې عامو خلکو ته برخه ورک. شوه او ډ�وکرايس 
تعميل شوه؛ او کله چـې اقتصـاد Vـه وده وکـ.ه بيـا د مـيل عايـداتو عادالنـه 

   ۲۲۳. وېش مطرح شو

ادونـو کـې د ملتونـو د سـيايس ودې يـون بـل ډول خو د در�ې ن.ۍ په هېو 
د در�ې ن.ۍ پـه هېـوادو کـې لـوم.ی دولـت جـوړيhي او د دولـت د . دی

جوړېـدو رسه سـم د ملـت جوړولــو، اقتصـادي ودې، ډ�وکراسـ+ او د مــيل 
خو دا پروسې يـو د . عايداتو د عادالنه وېش موضوعاتو باندې پرېک.ې کیhي

 نـاکراري پيـدا کـوي، دلتـه بایـد دې بل رسه پـه \کـر کـې راJـي او سـيايس
موضوع ته Jانa.ې پاملرنه ويش چې په هغو \ولنو کې چې بيل بيـل قومونـه 
ژوند کوي که هلته د ملت جوړولو جوړVت غWتلی نه وي کېدای يش چـې 

. له ډ�وکراس+ نه د قـومي اختالفونـو د زياتېـدو لپـاره O�ـه واخېسـتل يش

 
 
 

   

 ٢١٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

او مـيل  ي ودې، د ډ�وکراسـ+ ودېار اقتصاددغه سيايس ناکراري پخپل و 
  .يووايل ته کلک زيان رسوي

په هغو \ولنـو کـې چـې بيـل بيـل قومونـه ژونـد کـوي د ملـت جوړولـو لپـاره 
د ميل \ولنې په هويـت کـې .بنس�يز \کی د \ولنې په هويت باندې موافقه ده

. پـه دې اړه د ژبـې موضـوع ډېـره مهمـه ده. اکÙيت قوم اسايس رول لـري
يل ژبې ته اړتيا لري چې په هغې باندې د \ولنې \ول قومونه يـو د ميل \ولنه م

له سوېس او کوم بـل هېـواد پرتـه پـه نـورو . بل رسه پوهاوی راپوهاوی وک.ي
دا د . \ولو هېوادونو کې ميل ژبه د ميل \ولنې په جوړېدو کې مهـم رول لـري

دولت دنده ده چې ميل ژبه Oام په Oـام تعمـيم کـ.ي چـې زمـوږ Oاونـ�يان 
  .ايران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان يې Vې �ونې دي

 Cقـانو qـ.و تـر مـنOيز المـل د هېـواد و�د ميل \ولنې د جوړلو دوهـم بېنسـ
ان په هغو \ولنو کې چې د قومي او مذهبي لحاظـه متجانسـې . مساوات دي

هم وي خو تر Fو پورې چې د دغې \ولنې \ولـو وOـ.و تـه برابـر حقـوق ورنـه 
لکه چې د فرانسې د انقـالب نـه . لته ميل \ولنه نه يش جوړېدلیک.ل يش، ه

پـدې توOـه د . د مخه په اروپايي هېوادو کې ميل \ولنې نه وې جوړې شـوې
  .ميل \ولنې د جوړېدو لپاره د خلکو تر منq قانوC مساوات حتمي دي

رسه لدې چې قانوC مساوات د ملت جوړولو بنسـ4 دی خـو تـر Fـو پـورې 
ت باندې موافقه نه وي شوې قانوC مسـاوات نـه يش کـولی چې په ميل هوي

په غ�و متجانسو \ولنـو کـې . چې د ميل \ولنې د جوړېدو پروسه پرمخ بوزي
 Cچې د مـيل هويـت موضـوع نـه وي حـل شـوې، ډ�ـوکرايس چـې د قـانو
برابـرۍ لـوړه بoـه ده ان سـيايس نــاکراري مـنq تـه راويل او د مـيل \ــولنې د 

O پـدې ترتيـب د مـيل \ـولنې پـه هويـت بانـدې . رانـويجوړېدو سـتونزې ال
 Eموافقه او د ميل هويت تعميم د ميل \ـولنې د جوړېـدو او سـيايس پرمختـ

  .لپاره لوم.ی اړين رشط oOل کیhي

. د افغانستان د دولت تیhه د سرت احمدشـاه بابـا پـه الس ایWـودل شـوې ده



 
 
 

 

  ٢١١/ یوه لن�ه رسوې

و سـدوزي احمد شاهي دولت که Fه هم د ډېر وخت لپاره قوي دولت و، خـ
واکمنو د ملت جوړولو لپاره کومه روVانه سرتاتيژي نه درلوده او زما په انـد 

د احمد شاه بابا دولـت د ده د . دوی د ملت جوړېدو په موضوع نه پوهېدل
زما په . ملسيانو او د محمدزي واکمنو په لوم.ی کلونو کې ډېر کمزوری شو

ميل دولـت د \ينaېـدو  اند ام� ش�عيل خان په خپله دوهمه واکمني کې د
او د ميل \ولنې د جوړېدو لپاره \ينO Eامونه واخېستل چې کـه د انaليسـانو 
له خوا په افغانستان دوهمه جa.ه نه وای تپل شوې نو د دې شـونتيا وه چـې 

  .افغانستان د ملت جوړېدو اصيل مس� ته داخل شوی وای

د امـ� . ود ام� عبدالرحمن لـه خـوا پـه نسـبي توOـه قـوي دولـت جـوړ شـ
عبدالرحن او د هغه زوی ام� حبيب هللا خان دواړو د دولت جوړېدو ته پام 

د . وک. خو د ملت جوړولو او اقتصادي ودې ته يې Jانa.ې توجـه و نـه کـ.ه
ــادي ودې او  ــو، اقتص ــت جوړول ــې د مل ــي ک ــه واکمن ــان پ ــان هللا خ باچــا ام

ې نيمaـ.ې ډ�وکرايس پروسې یو Jای پيل شوې خو د ملت جوړولو هYې يـ
شـاه امـان هللا . وې او د ميل هويت په هکله قاطعيت او روVانتيا نـه درلـوده

خان د خلکو د قانوC مساوات په هکله کلکې هلې Jلـې وکـ.ې خـو Fرنaـه 
کـال اړدوړ نـه يـوازې د  ۱۹۲۹چې د ميل هويت مسله حل شوې نـه وه نـو د 

کـ.ل، بلکـې ملت جوړولو، اقتصادي ودې او ډ�وکرسـ+ پروOرامونـه ناکـام 
نادرشاه او بيا صدراعظم هاشم خـان د دولـت د \ينaېـدو لپـاره ډېـرې هلـې 

  .Jلې وک.ې

احدي وايي چې د صدراعظم محمد هاشم خان دا سرتاتيژي چې د اکÙيـت 
په ميل هويت کې اسايس برخه ولري عمـيل ) پWتانه او پWتو ژبه(قوم او ژبه 

ې د قـوي عـزم نـه کـار سرتاتيژي ده خو حکومتونو د هغې پـه پـيل کولـو کـ
وانخېســت او پــه پايلــه کــې د ملــت د جوړېــدو پــه الره کــې دغــه لــوم.ن+ 

د صدراعظم شاه محمود خـان او صـدراعظم محمـد . سرتاتيژي ناکامه شوه
داودخان په دورو کې د ملت جوړولو د پروسې پـر Jـای اقتصـادي ودې تـه 

 
 
 

   

 ٢١٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

ه دوره کـې د زياته پاملرنه وشوه او د محمد ظاهرشاه د مرشوطه پاچاه+ پـ
ملــت جوړولــو، اقتصــادي ودې او ډ�وکراســ+ پروســې \ــولې يــو Jــای پيــل 

د ميل هويت پـه هکلـه د ظاهرشـاه سـرتاتيژي دا شـوه چـې پWـتو او . شوې
دري به رسمي ژبې وي او پWتو به برسېره پر هغې چـې رسـمي ژبـه ده مـيل 

د  احدي وايي چې که Fه هم دا يـوه معقولـه سـرتاتيژي وه خـو. ژبه هم وي
د دې رسه . پيل کولو په الره کې يې هېµ ډول اغېزمن Oامونه پورته نـه شـول

رسه چې ظاهرشاه د خلکو د قانوC مسـاوات پـه هکلـه اغېزمنـې هلـې Jلـې 
وک.ې، خو Fرنaه چې ميل هويت پوخ نه و د دغې دورې د ليربال ازاديو نـه 

ملت د جوړېـدو د قومي اختالفاتو د غWتلتيا په الره کې O�ه پورته شوه او د 
  .پروژه يو Jل بيا ناکامه شوه

د محمد داود په دوهمه دوره کې ډ�وکرايس د من§ه والړه، د ميل وحدت 
په هکله کوم واضح فورمول طرح نه شو او د دولت په استحکام او اقتصادي 

د خلقيانو پـه دوره کـې د مـيل وحـدت پرJـای پـه . ودې باندې \ينaار وشو
او پرچميــانو قــومي اختالفـات تشــويق کــ.ل او  طبقـا� جaــ.ې \ينaــار وشـو

د برهـان الـدین . غوVتل يې حکومت د قومي اقليتونو په مرسته \ينE کـ.ي
  .رباC په دوره کې د ميل وحدت Jای قومي جa.و ونيو

د ډېورنـ� د . د ميل هويت په \اکلو کـې د ژبـې موضـوع ډېـر اهميـت لـري
دومره زيات وو چـې پWـتو کرVې د تېرېدو د مخه پWتانه په افغانستان کې 

اوس هـم پـه افغانسـتان . بايد د افغانستان يواJين+ رسـمي او مـيل ژبـه وای
٪ نـه زيـات دي  ۵۵٪ او د ژبې په لحـاظ  ۶۳کې پWتانه د شمېر له مخې د 

Fنaه چـې پWـتنو د پـارس . پدې اساس هم بايد پWتو ميل او رسمي ژبه وي
پـه السـته راوړلـو کـې پـاتې نه سيايس ازادي واخېسته خو د کلتوري ازادۍ 

راغلل او افغان واکمن د ملت جوړولو په پروسـه کـې د ژبـې پـه اهميـت نـه 
پوهېدل نو د دوی د ناپوهی او بې پروايي له امله تر ډېره وخته پWتو رسـمي 

کال په اسايس قانون کې پWتو تـه د مـيل  ۱۳۴۳کله چې د .اهميت نه درلود
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عمل کې پWتو نـه يـوازې دا چـې د  هويت په \اکلو کې اهميت ورک. شو، په
دري په نسبت يې لوم.يتوب نه درلود، بلکې په واقعيت کې دوهمـه درجـه 

  .او محکومه ژبه وه

پدې ترتيب د هېواد د ميل يوايل لپاره په مـيل هويـت موافقـه تـر \ولـو مهـم 
رشط دی او د ميل هويت پر موافقې برسېره د \ولنيز، سـيايس، اقتصـادي او 

په واقعيت کـې دغـه دوه مهـم رشطونـه د . قانوC برابري ده نورو برخو کې
  .ميل يووايل منq ته راتلو لپاره بنس4 جوړوي

د احدي په اند دهېواد د ملت جوړونې په پروسه کې د هويت په \اکلو کـې 
د افغانستان د \ولو وO.و شمېر او Jينې تاريخي واقعيتونه په نظر کـې «بايد 

افغانسـتان د \ولـو قومونـو نـه د پWـتنو  پدې کې شـک نشـته چـې د. ونيسو
دا هم Vکاره ده چې پWتون او افغان مرتادفـې کليمـې وې . شمېر زيات دی

او وروسته د افغان کليمه عام شموله شوه او د افغانستان \ول وOـ.ي يـې پـه 
زمـوږ .... همدغه دليل دی چې د دولت هويت تل افغان و. غېhه کې ونيول

تاجکســتان، ازبکســتان . نa.ي دولتونــه لــريپــه ســيمه کــې نــور قومونــه Jــا
د دغـو \ولـو دولتونـو . ترکمنستان، ايـران او ترکيـه \ـول قـومي دولتونـه دي

Fرنaــه چــې پــه . هويــت د هــر هېــواد د اکÙيــت پــه قــوم پــورې ت.لــی دی
افغانستان کې پWتانه د \ولو نه لوی قوم دی، د ميل \ولنې هويـت بايـد چـې 

نـه د افغانسـتان سـيايس پرمختـE د نـورو  پدې اساس که له اول. افغان وي
ډېرو هېوادونو د انکشاف مس� تعقيب ک.ی وای، پWـتو بايـد د افغانسـتان 
ـــو  ـــتو د افغانســـتان د \ول Wـــه وای او اوس پ ـــيل ژب ـــمي او م يـــواJين+ رس

خو په افغانستان کـې سـیايس پرمختـE لـه . اوسېدونکو د تفاهم وسیله وای
دې چې د پWتنو نفـوس پـه سـلو کـې د نورمال مس� نه اوVتی دی او رسه ل

پن§وسو نه زيات دی O½ شمېر اقليتونه د پWتو پـر Jـای دري زده کـ.ې او 
پـدې . موږ بايد دغه واقعيت د ميل \ولنې په جوړولو کې په نظر کـې ونيسـو

اساس Vه به دا وي چـې پWـتو او دري دواړه رسـمي ژبـې وي، خـو سـيايس 
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د پWـتنو اکÙيـت دا حکـم کـوي  عدالت، تاريخي واقعيت او په هېـواد کـې
  ۲۲۴».چې پWتو دې د افغانستان ميل ژبه هم وي

په افغانستان کې د رسوال نـه نيـولې تـر کاتـب او چپـ.ايس «کاک. وايي چې 
پورې \ول هغه کسان چې له بيت املال يـاC لـه ملـت لـه خزانـې نـه معـاش 

په Fېـر  پWتو دې د فاريس. اخيل په پWتو او دري ژبو بايد ليک وکولی يش 
په نظر او عمل کې رسمي او دفرتي ژبه وي او پـه Vـوون§يو، پوهنتونونـو او 

  ۲۲۵».قضايي محاکمو کې د قانون له مخې د اکÙيت په حيث Jای ولري

Fرنaـه . د پWتو ژبې د پرمختE لپاره يوې اوږد مهاله سرتاتيژي ته اړتيـا ده
لري هغـه دا چـې  چې ايران د خپلې ژبې د پرمختE لپاره اغېزمنه سرتاتيژي

د . د ن.ۍ د ژبو نه هر ډول علمي او د ه�ي ادب کتابونه پـه پاړسـو ژبـاړي
دوی د . دې الرې خپله ژبه شتمنوي او خپله هـم پـه پاړسـو ژبـه اثـار ليکـي
  .خپلې ژبې د پرمختE د سرتاتيژي په پيل کولو کې پوره بريايل دي

.يوال مالوماتو تـه د پاکستان هم د ژبې اغېزمنه سرتاتيژي لري هغه دا چې ن
انaرېزي ژبې د زده ک.ې له الرې الرسسی لري او اردو ژبې تـه هـم هـر ډول 

  .پاکستان هم د خپلې سرتاتيژي په پيل کولو کې بريايل دي. اثار ژباړي

پWتانه اړ دي چې د ن.يوالو علمي مالوماتو د الرسسی په موخه انaلييس ژبه 
زده ک.ي او د انaلييس ژبې نه هرډول اثار په پWتو ژبه وژباړي او خپلـه ژبـه 

پـه  کمپيـو\رنن پWتانه Jوانان لaيا دي چـې د ژبـاړې لپـاره د . شتمنه ک.ي
ژبې نه هر ډول مرسته داسې د ژباړې پروOرامونه جوړ ک.ي چې د انaلييس 

کتاب د يوې تoـ+ پـه کWېکWـلو رسه د سـرتOې پـه رپ کـې وژبـاړل يش او 
. ژباړه بيا د مسلکي کسانو له خوا د سمون وروسـته د چـاپ لپـاره تيـاره يش

پدې ترتيب به انaلييس د علم د السته راوړو او بهرن+سوداOرۍ ژبه، پWـتو 
نـه وسـيله ده او پWـتانه شتمنول د ميل پېژاند د ساتنې او غWتلتيا لپـاره اړي

  .بايد پخپل وطن کې پWتو د زده ک.ې، اقتصاد او دفرت ژبه ک.ي

  پای
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  اخCونه
  

   ۲۰۱۱کابل، ۲محمد حسن کاک.، پWتون، افغان، افغانستان، -۱

  )۳-۲، ۲۰۱۱(کاک. -۲

  )۶، ۲۰۱۱(کاک. -۳

  )۶، ۲۰۱۱(کاک. -۴

  )۶، ۲۰۱۱(کاک. -۵

  )۸-۷، ۲۰۱۱(کاک. -۶

  )۳۲، ۲۰۱۱(کاک. -۷

  )۱۰۰، ۲۰۱۱(کاک. -۸

ــه، -۹ ــيaن ليکن ــان ک ــاک.، د ج ــن ک ــد حس ــ.ۍ«محم ــوږ ن ــE او زم د » جن
   ۹ژباړونکي رسيزه،

، ۲۶-۲۷محمد حسن کاک.، د هومر باالبانس ليکنـه، د ژبـاړونکي رسيـزه، -۱۰
   ۲۰۱۰کابل،

  )۶۹، ۲۰۱۱(کاک.  -۱۱
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  )۱۰۵-۱۰۴، ۲۰۱۱(کاک. -۱۲

رحمت رt زيرکيار، ژبه د بابا ادمه تر دې دمه، ان�ر نېـ4، د پWـتونخوا -۱۳
   ۱۵ساي4، 

   ۱۷زيرکيار، پورتنی اثر، -۱۴

  پېWور  ۲۶۶سيد بهادرشاه ظفر کاکاخیل، پWتانه د تاريخ په ر�ا کې، -۱۵

، پېWـور، ۱کالـه د مخـه،  O۲۵۰۰ل جانان ظريف، پWتو مېخمري ډيبونـه -۱۶
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  )۵، ۱۹۹۶(ظريف -۱۷

   ۵۲محمد دوست شينواری، د افغانستان ژبې او توکمونه، -۱۸

  ۲۰۰۵پېWور  ۲۰۵-۲۰۴اجمل خ�ک، قصه زما د ادt ژوند، -۱۹

   ۲۰۰۰، پېWور، ۴۹کب� ستوری، ژبساپوهنه، -۲۰

زملـی هېوادمــل، پــه هنــد کـې د پWــتو ژبــې او ادبيــاتو د ايجــاد او ودې -۲۱
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   ۱۹۹۷پېWور،  ۵۹۹شهسوار سنaروال، د پWتو ادبياتو معارص تاريخ، -۲۲
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  )۵۱۵، ۱۳۷۳(هېوادمل -۲۴

 ۵۸روبرت زيaلر، يودي دې لوشـې، نانيسـ ايـزنربګ، د ماشـومانو وده، -۲۵
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  د ان�رنې4 د ساي4 ۲۲۹ارشف غني احمدزی، د عادالنه نظام الر، -۲۶
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   ۲۰۰۸پېWور ۳۳۳باچا خان، زما ژوند او جدو جهد، -۲۸

   ۲۰۱۰کابل  ۱۶-۱۵محمد حسن کاک.، زما غوره ليکنې، -۲۹

  ۵۹زيرکيار د مخه ياد شوی اثر، -۳۰

  ۲۳۷ارشف غني، د عادالنه نظام الر، -۳۱
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   ۱۹۹۹پېWور  ۲حبيب هللا تhی، پWتانه، -۳۳

۳۴-h۳-۱۹۹۹،۵(یت(  

  )۱۲، ۱۹۹۹(تhی-۳۵

  )۱۸، ۱۹۹۹(تhی-۳۶

  ۱۹، ۱۹۹۹(تhی-۳۷

  )۲۱، ۱۹۹۹(تhی-۳۸

  )۲۱، ۱۹۹۹(تhی-۳۹

   ۱۹۹۹پېWور  ۱۱۶محمد حسن کاک.، ر�ا او دفاع، -۴۰

  ) ۱۱۸، ۱۹۹۹(کاک. -۴۱

  ) ۱۲۰-۱۱۹، ۱۹۹۹(کاک. -۴۲

  ))۲۱، ۲۰۱۱((کاک. -۴۳

  ) ۳۰، ۱۹۹۹(تhی-۴۴

  )۱۱۹، ۲۰۱۱(کاک. -۴۵

  ) ۳۰، ۱۹۹۹(تhی-۴۶

  ) ۳۱، ۱۹۹۹(تhی-۴۷

  ) ۳۱، ۱۹۹۹(تhی-۴۸

  )۳۱-۳۲، ۱۹۹۹(تhی-۴۹

  )۳۲، ۱۹۹۹(تhی-۵۰

  ۱۲۱، ۲۰۱۱(کاک.-۵۱

  )۳۸، ۱۹۹۹(تhی-۵۲

  )۳۹، ۱۹۹۹(تhی-۵۳

  )۴۰، ۱۹۹۹(تhی-۵۴

  )۴۰، ۱۹۹۹(تhی-۵۵

  )۴۰، ۱۹۹۹(تhی-۵۶

  )۴۱، ۱۹۹۹(تhی-۵۷
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  )۴۱، ۱۹۹۹(تhی-۵۸

  )۴۳، ۱۹۹۹(تhی-۵۹
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  )۱۰۵،  ۲۰۱۱(کاک. -۶۱

  )۱۰۵، ۲۰۱۱(کاک. -۶۲
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ـاک.  ۲۰۶الفنس�ون، د کابل سلطنت، -۶۴ د د پوهاند ډاک�ـر محمـد حسـن ک
  ۲۰۰۸ژباړه، کابل 

  )۱۳۷۳(عبدالشکور رشاد، تقريظ، شپhمه پا�ه، هېوادمل -۶۵

  رشاد پورتنی تقريظ شپhمه او اومه پا�ې-۶۶

،پېWـور، ۴۲جبيب هللا تhی، د مرشق په اسـ»ن کـې د مغـرب سـتوري، -۶۷
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  ۳۰-۲۹الم محمد غبار، تاريخ مخترص افغانستان، غ-۶۸

محمد حسن کـاک.، افغـان، افغانسـتان و افغـان هـا و تشـکيل دولـت در -۶۹
  ۲۰۰۰، پېWور۲۹-۲۸هندوستان فارس و افغانستان، 

  )۱۴۸، ۲۰۱۱(کاک. -۷۰

دوهم چاپ د پـوهنې وزارت د دارالتـأليف  ۳۴�ه خزانه، محمد هوتک، پ-۷۱
   ۱۹۳۹رياست، 

  )۴۰-۴۸، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۷۲

  )۵۰، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۷۳

   ۱۳۷۹، دويم چاپ،پېWور۴۹زملی هېوادمل، د پWتو ادبياتو تاريخ، -۷۴

  )۵۰، ۱۳۷۹(هېوادمل -۷۵

  )۶۲، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۷۶

  )۵۵، ۱۳۷۹(هېوادمل -۷۷

   ۱۳۸۸، د اسدهللا عضنفر ژباړه، کابل ۱۵۴مبارک عيل، د تاريخ هينداره -۷۸



 
 
 

 

  ٢١٩/ یوه لن�ه رسوې

  )۳۳، ۱۳۷۹(هېوادمل -۷۹

  )۳۴، ۱۳۷۹(هېوادمل -۸۰

  ) ۳۴ ،۱۳۷۹(هېوادمل -۸۱

  )۲۴، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۸۲

  )۶۱، ۱۳۷۹(هېوادمل -۸۳

  )۱۰، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۸۴

  )۱۴، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۸۵

  )۶۸، ۱۳۷۹(هېوادمل -۸۶

  )۸۴، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۸۷

  )۷۳، ۱۳۷۹(هېوادمل -۸۸

  ) ۷۴، ۱۳۷۹(هېوادمل -۸۹

  )۷۴، ۱۳۷۹(هېوادمل -۹۰

  )۷۵، ۱۳۷۹(هېوادمل -۹۱

  )۷۰، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۹۲

  )۷۲، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۹۳

   )۴۷۰(، ظفر کاکاخیل-۹۴

  )۷۸، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۹۵

  )۷۸، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۹۶

  )۳۲، ۱۳۷۳(هېواد مل -۹۷

  )۴۵( ،دوست شينواری-۹۸

  )۴۵( دوست شينواری،-۹۹

  )۳۱، ۲۰۰۶(تhی -۱۰۰

  )۱۳۹او  ۲۰۱۰،۱۲(کاک. -۱۰۱

  )۶۱، ۲۰۰۰(کاک.-۱۰۲

  )۶۶، ۲۰۱۰کاک.،(-۱۰۳

 
 
 

   

 ٢٢٠/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  )۱۲۴، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۰۴

  )۱۷۱، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۰۵

  )۱۷۵، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۰۶

 ۱۱۵دايل، محمد اعظم سيستاC، ظهور افغانستان معارص و احمدشاه اب-۱۰۷
   ۲۰۰۷پېWور 

  ()ظفر کاکاخیل-۱۰۸

  )۶۲، ۲۰۰۰(کاک.-۱۰۹

   ۱۹۹۰کندهار  ۴۵محمد انور نوميالی، د پWتنو د \ولنيز تاريخ مبادي،-۱۱۰

  )۱۴۴ ،۱۳۷۹(هېوادمل -۱۱۱

  )۲۱۹، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۱۲

  )۱۷۵، ۱۳۷۹(هېوادمل -۱۱۳

   ۲۵۰-۲۴۹رح»ن بابا، دشعر ديوان،-۱۱۴

  )۱۷۷، ۱۳۷۹(هېوادمل -۱۱۵

  )۱۷۷، ۱۳۷۹(هېوادمل -۱۱۶

  )۱۷۸، ۱۳۷۹(هېوادمل -۱۱۷

  )۱۷۹، ۱۳۷۹(هېوادمل -۱۱۸

  )۲۱۶، ۱۳۷۹(هېوادمل -۱۱۹

   ۳۹عبدالحی حبيبي، د پWتو ادب لن� تاريخ،-۱۲۰

  )۲۸۹، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۲۱

  )۲۹۱، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۲۲

  )۴۰۰، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۲۳

  )۴۳۴، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۲۴

  )۴۴۵، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۲۵

  )۴۶۰، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۲۶

  )۵۵، ۲۰۱۰(کاک. -۱۲۷



 
 
 

 

  ٢٢١/ یوه لن�ه رسوې

۱۲۸-  C۱۵۱، ۲۰۰۷(سيستا(  

  ۲۰۰۷، پېWور ۴۲محمد معصوم هوتک، سل پa.ۍ يو پ.ونی،-۱۲۹

  )۱۴، ۲۰۰۷(معصوم هوتک -۱۳۰

۱۳۱- C۱۸۵، ۲۰۰۷(سيستا(  

ــ�ه -۱۳۲ ــيايس روابطــو لن ــيې د س ــتان او روس محمــد ويل Jلمــی، د افغانس
  ۱۳۷۴راچي ک ۲۵-۲۷تاريخچه،

  )۱۸۰، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۳۳

د مقــالو  ۲۶-۲۵محمـد عـث»ن رسـتار تـره کــی، افغـان هـوتکي پـاFون،-۱۳۴
   ۲۰۰۵\ولaه، پېWور

  )۱۱۴، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۳۵

  )۲۰۲، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۱۳۶

  )۱۴۰، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۳۷

  )۱۳۶، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۳۸

  )۱۳۲، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۳۹

  )۱۸۸، ۱۹۳۹(هوتک محمد -۱۴۰

  )۱۱۴، ۱۹۳۹(محمد هوتک  -۱۴۱

  )۱۷۲، ۱۹۳۹(محمد هوتک  -۱۴۲

  )۱۳۰، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۴۳

  )۱۲۶-۱۲۸، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۴۴

  )۱۹۸، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۴۵

  )۱۳۴، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۴۶

  )۱۰۸، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۴۷

  )۱۵۶، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۴۸

  )۱۶۲، ۱۹۳۹(محمد هوتک -۱۴۹

  )۲۰۴ ،۱۳۷۹(هېوادمل -۱۵۰

 
 
 

   

 ٢٢٢/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

۱۵۱- C۸۸، ۲۰۰۷(سيستا(  

  )۷۰، ۲۰۰۰(کاک.-۱۵۲

۱۵۳- C۳۲۶، ۲۰۰۷(سیستا(  

  ۱۹۹۹دويم چاپ، پېWور ۳۵-۳۶احمدشاه بابا، د احمد شاه بابا ديوان، -۱۵۴

  )۲۵۴-۲۵۵، ۱۳۷۳(هېوادمل، -۱۵۵

  )۲۵۵، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۵۶

  )۲۶۷، ۱۳۷۳(هېوادمل -۱۵۷

  ۲۰۰۷پېWور F t۳۲۸ې.نې محمد صديق روهي اد-۱۵۸

  )۳۲۹-۳۲۸، ۲۰۰۷روهي -۱۵۹

  )۳۳۲، ۲۰۰۷روهي -۱۶۰

  )۳۲۵، ۲۰۰۸(الفنس�ون، -۱۶۱

  )۳۲۵، ۲۰۰۸(الفنس�ون، -۱۶۲

   ۱۳۵۶کابل ۲۵-۲۶عزيزالدين وکييل، د تيمورشاه ديوان، -۱۶۳

۱۶۴- C۳۵۸، ۲۰۰۷(سيستا(  

د محمـد  ۴۵سيد ج»ل الـدين افغـان، تتمـه البيـان يف تـاريخ االفغـان، -۱۶۵
  ۲۰۰۷رفيق ژباړه، پېWور 

محمد ابراهيم اعطايي، د افغانستان پر معـارص تـاريخ يـوه لنـ�ه ليکنـه، -۱۶۶
  ۱۳۸۲کابل  ۳۹-۳۸

۱۶۷- ،C۳۶۰، ۲۰۰۷(سيستا(  

  )۲۰۷، ۲۰۰۸(الفنس�ون -۱۶۸

 ۶۹محمد غوث خيربي، پWتانه د فرهنaي Vکېالک په Jن§�ونـو کـې -۱۶۹
  ۲۰۰۲چاپ کال 

  )۴، ۲۰۰۶(تhی، -۱۷۰

  ۲۰۰۸پېWور  �O۱۸۱-۱۸۰س، د مې.C اولس ادبيات، . ف. ګ-۱۷۱

  )۳۱، ۲۰۰۶(تhی -۱۷۲



 
 
 

 

  ٢٢٣/ یوه لن�ه رسوې

  )۹۳-۹۴، ۲۰۰۶(تhی -۱۷۳

  )۹۵-۹۶، ۲۰۰۶(تhی -۱۷۴

  )۱۴۲-۱۴۳، ۲۰۰۶(تhی -۱۷۵

  )۱۵۴، ۲۰۰۶(تhی -۱۷۶

  )۱۷۷، ۲۰۰۶(تhی -۱۷۷

  )۱۷۷-۱۷۸، ۲۰۰۶(تhی -۱۷۸

  ۲۰۰۷پېWور  ۴ محمو طرزی خاطرې، د پوهاند ډاک�ر کاک. ژباړه،-۱۷۹

  ۲۰۰۱ ۷۳کاک.، ميوند د افغانستان د تاريخ Fلی، دمقالو \ولaه،-۱۸۰

  )  ۲۶-۲۵، ۲۰۰۷(محمو طرزی -۱۸۱

  )۳۲، ۲۰۰۷(محمود طرزی -۱۸۲

  )۹۴، ۲۰۰۱(کاک. -۱۸۳

  )۳۳ ،۲۰۱۰(کاک. -۱۸۴

  )۳۵ ،۲۰۱۰(کاک. -۱۸۵

  ) ۶۹، ۲۰۰۲(غوث خيربي، -۱۸۶

  )۷۵-۷۴ ،۲۰۱۰(کاک. -۱۸۷

  )۱۲۷، ۲۰۰۶(تhی، -۱۸۸

  )۴۰-۴۱ ،۲۰۱۰(کاک. -۱۸۹

  ۱۳۷۵پېWور  ۲۹۱-۲۹۰ام� عبدالرحمن، تاج التواريخ، -۱۹۰

   ۱۹۹۹کابل  ۵۵محمد صديق روهي، د پWتو ادبياتو تاريخ، -۱۹۱

  )۶۸، ۱۹۹۹(روهي -۱۹۲

  )۷۲-۷۳، ۱۹۹۹(روهي -۱۹۳

  )۷۶، ۱۹۹۹(روهي -۱۹۴

  )۷۹، ۱۹۹۹(روهي، -۱۱۹۵

  )۸۱، ۱۹۹۹(روهي -۱۹۶

، ۴۷محمد حسن کـاک.، د پاچـا امـان هللا واکمنـ+ تـه يـوه نـوې کتنـه، -۱۹۷

 
 
 

   

 ٢٢٤/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  ۲۰۰۵پېWور 

  ؟)۶۹، ۲۰۰۵(کاک. -۱۹۸

  )۱۶۳، ۲۰۰۸(باچاخان، -۱۹۹

  )۱۶۳، ۲۰۰۸(باچا خان، -۲۰۰

محمد اعظم سيستاC، عالمه محمود طرزي، شاه امـان هللا و روحانيـت -۲۰۱
   ۲۰۰۴، پېWور۱۸۵متنفذ 

۲۰۲- ،C۱۷۷، ۲۰۰۴(سيستا(  

  )۴۲-۴۳، ۲۰۱۰(کاک. -۲۰۳

عبدالغفار فراهي، افغانستان د دموکراس+ او جمهوريت په کلونو کـې، -۲۰۴
  ۲۰۰۲دوهم چاپ پېWور ۱۹۲

  )۴۳-۴۴، ۲۰۱۰(کاک. -۲۰۵

، ۲۰۹-۲۰۷خــ� محمــد مامونــد، افغانســتان د يرغلونــو پــه الر کــې، -۲۰۶
  ۲۰۱۲هالن�،اترېخت

-۹۰ه جرOـه قـانون اسـايس، سيد ام� مجاهد، حريانات پشت پرده لوي-۲۰۷

  ۱۳۸۷کابل  ۸۹

  )۱۳۵، ۱۳۸۷(مجاهد -۲۰۸

  ) ۱۳۸، ۱۳۸۷(مجاهد -۲۰۹

   ۱۴۰-۱۳۹ارشف غني، د عادالنه نظام الره -۲۱۰

  )�O)۲۰۰۸ ،۶۴س، -۲۱۱

  )۲۳۳-۲۳۲، ۲۰۰۸( باچا خان،-۲۱۲

   ۲۰۰۸پېWور ۷۲سيد عث»ن سنجش، باچاخان په افغانستان کې،-۲۱۳

  )۲۰۰۳،۱۸۳( ،اجمل ح�ک-۲۱۴

  )۲۲۲-۲۲۱، ۲۰۰۳(اچمل، -۲۱۵

  )۴۷ ،۲۰۱۰(کاک. -۲۱۶

  )۴۷ ۲۰۱۰،(کاک. -۲۱۷



 
 
 

 

  ٢٢٥/ یوه لن�ه رسوې

  )۴۸ ۲۰۱۰،(کاک. -۲۱۸

  )۴۹ ،۲۰۱۰(کاک. -۲۱۹

  )۵۰ ،۲۰۱۰(کاک. -۲۲۰

  )۵۱ ،۲۰۱۰(کاک. -۲۲۱

  ۲۰۰۱، پېWور۲۵انورالحق احدي، ميل مسلې، -۲۲۲

  )۲۵، ۲۰۰۱(احدي، -۲۲۳

  )۳۶، ۲۰۰۱(احدي، -۲۲۴

  )۵۲، ۲۰۱۰(کاک.، -۲۲۵

  

  :په دغه ليکنه کې د الندو اثارو نه هم استفاده شوې ده

ــاړه، -۱ ــوا ژب ــدالروف بېن ــاريخ، د عب ــ� ت ــتان لن ــي، د افغانس ــدالحی حبيب عب
  ۲۰۱۲کندهار 

عبدالحی حبيبـي، د پWـتو ادبيـاتو تـاريخ لـوم.ی او دوهـم \ـوک، پېWـور -۲
۲۰۰۵  

  ۲۰۰۱محمود الحسیني، تاريخ احمد شاهي، پېWور -۳

  ۱۳۳۱، رساج التواريخ، کابل فيض محمد کاتب-۴

محمد اقبال وزيري، د باچا خان اندونو او مبارزې تـه لنـ�ه کتنـه، پېWـور -۵
۲۰۱۰  

محمد اقبـال وزيـري، د ثـور پـاFون، د کـې جـې بـې دسيسـې او شـوروي -۶
  ۲۰۰۷يرغل،پېWور 

محمــد حســن کــاک.، د افغانســتان ســيايس او ډيپلوماتيــک تــاريخ، اليــ�ن -۷
۲۰۰۶  

  

   

 
 
 

   

 ٢٢٦/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

  

  

  

  

  

  

  

  پ�تنو ته اوس حتمي شوې چې

Hتو او هويت وسا�  خپله پ
  

  پوهاند ډاکر محمد حسن کاک�

  ۲۰۱۴ا�ست، 
  

په خپل اوږده تاريخ کې له خپلې ژبـې رسه بـې پروايـي کـ.ې ده، کـه پWتنو 
Fه هم دغې ژبې د هر پWتون په روزل کېدلو او د استعدادونو پـه انکشـاف 

ده چې مطالب پکې په دقيـق ډول پWتو داسې ژبه . کې اسايس اثر لرلی دی
Oرامر يې پراخ، اوازونه يې ډېر او جوړVت يـې Vـه مـنظم  .افاده کېدلی يش

له FلوېWت نه ډېر اوازونه لري، پـه داسـې حـال کـې چـې فـاريس دوه  .دی
د Oرامـر پـه برکـت يـې مطالـب . دېزش او انaريزي شپhويشت اوازونه لـري

شـايد پـه ډېـرو نـورو ژبـو کـې پکې دغسې دقيق او لن� ادا کېدلی يش، چې 
د . راغـی، راغلــه، ورغلـل، درغلــل، الړ، الړه، الړل، الړلــې: هغسـې ادا نــه يش

پWتو لوم.C جوړونکي به د لـوړ اسـتعداد خاونـدان وو، چـې د دغسـې Vـو 
  .صفتونو ژبه يې جوړه ک.ې ده

داسې Vـکاري چـې د پWـتو لـوم.C جـوړونکي سـاکا وي، Jکـه چـې پWـتو 



 
 
 

 

  ٢٢٧/ یوه لن�ه رسوې

ژبې رسه نhدې ده، له بلـې ژبـې رسه دومـره نـhدې نـه  هغومره چې د ساکي
پWـتو ... «د اريايي ژبو نامتو متخصص جيورج مارOن س�رن ال وايي چې . ده

سـاکا او ».بې له دې چې له ساکي ژبې رسه وت.لـه يش، بـل کېـدون نـه لـري
. پWتانه په اصل کې لکه چې يو \رب وي، يا پWـتانه د سـاکا د \ـرب Fانaـه وي

د اوستا ژبه له ويـدي . پWتو له اوستايي ژبې رسه هم نزدې دي ساکي ژبه او
دورې نه وروسته هسکه شوې، په داسې حال کې چې پWتو او ساکي ژبه تـر 

  .هغې نه د مخه راوتلې دي

پروفيرس مک Oورن د من§ن+ اسيا لرغونی امپراتـوری مولـف وايـي چـې پـه 
، لکـه د التـای د لرغوC مهال کې ساکا د اسـيا د لـويې وچـې يـو سـرت \ـرب و

غرونو درو اوسېدونکي چې وروسته د مغويل \ربونو پـه نامـه يـاد شـول، هـم 
ساکا د التای د غرونو په لوېديq کې، د تيان شان غرونو په دواړو . لوی \رب و

خواوو سيمو کې، په من§ن+ اسيا کې، په اريانه کې او په ش»يل هنـد کـې د 
. ه او امپراتوري Oـانې هـم لرلـې ديدوی دولتون. کوچيانو په شان ژوند کاوه

کې د دغسې امپراتـورۍ بنسـ4 کېWـود،  ۲۵۴ساکي پارتيانو په مخزيhدې 
ــې برخــې وې ــوري چــې د روم د .چــې فــارس، مــرو، او هــرات ي دغــه امپرات

کـې وه  ۲۲۴دا پـه زيـhدې . امپراتورۍ رقيبه وه، Fه کم پن§ه پې.ۍ وپاييده
ه کـ.ه، او پارتيـا يـې خراسـان چې د فارس ساساC پاچا اردشـ� هغـه نسـکور 

 qهغه هېواد چې د فارس په ختـي Cپارتيـان پـه . پـروت دیکـې ونوموله، يا
ــاکا وو ــې س ــل ک ــې د . اص ــې وه، چ ــتان ک ــه سيس ــوري پ ــه امپرات د دوی بل

سيسـتان لـه . Oوندوفارس پـه رسوايل ان تـر شـ»يل هنـد پـورې غزېـدلې وه
زي نومېـدل، چـې پـه  ساکستان نه راوتلی نوم دی او اوسېدونکي يـې سـاک

  .اسالمي دوره کې اسحق زي شول لکه اسپه زي، چې يوسف زي شول

ده دغـه . د پارتیه دولـت موسـس و) Arsace(د بخدي اوسېدونکی، ارساس 
-مخزيhدې کې د يونـان ۲۵۹کار وروسته له هغه وک.، چې په بخدي کې په 

رشـاک يـا ا) Arsak(دی چې د ارساک . باخرتي دولت په پWو درول شوی و

 
 
 

   

 ٢٢٨/ پ�تو د تاریخ په بهیر کې

د ) Dahae(Fانaې مرش و، چې د دهـای ) Per nae(په لقب يادېده د پرنای 
ـــوی کانفدريشـــن مســـاOيتای  قـــوم يـــوه Fانaـــه وه، او هغـــه د ســـاکا د ل

)Massagetae (تون نوم له پارتيه يـا . \رب ته منسوبه وهWينو په نظر د پJ د
طبيعـي  له پورتون نه پWتون کېدل، او رسچينه يـې. پورتون Fخه راوتلی دی

  .په لندن کې يوه عادي يوسف زي پWتون Jانله پورتون وايه. Vکاري

) Pakthas(د پکتهـاس ) Paktha(د ريaويدا په مـذهبي سـندرو کـې پکتهـا 
د پکتها د خلکـو د بـل . \رب پاچا ياد شوی، او دغه \رب پWتانه oOل شوي دي

ر هېـرودت په اوستايي دوره کـې د تـاريخ پـال .و) Turyana (پاچا نوم توريانا
په خپل تاريخ نـومي اثـر کـې د ويـدي دورې پکتهـاس د پکتيـان پـه نامـه او 

له بلې خـوا ايـران پـوه دهخـدا پـه . هېواد يې د پکتويکا په نامه ياد ک.ی دی
» پرتـو«يـا » پرثـوه«خپل فرهنE دهخدا کـې وايـي چـې د پارتيـانو ژبـه پـه 

: ژبـو ووېشـل شـوه يادېده چې هغه وروسته پهلوي شوه، او پهلوي بيا په دوه
د فـارس . اشکاC پهلوي او ساساC پهلوي يا ش»يل پهلوي او جنوt پهلـوي

. خلکــو پارتيــان اشــکانيان بلــل چــې دا د ارشــاک لقــب نــه راوتلــی نــوم دی
وروسته د ساساC پاچـا اول شـاهپور پـه وخـت کـې د نقـش رسـتم پـه نامـه 

C کـې، يـا د دهخـدا پار�، من§ن+ فاريس او يونا-ډبرينه ليکنه په درې ژبو
ـاC کـې وکWـل  د فرهنE له مخې په اشکاC پهلـوي، ساسـاC پهلـوي او يون

پـه بoـه ) Abgan(په دغې ډبرينې ليکنې کې د افغان نوم هم د ابaـان . شوه
 O)Gondafer Abganونـدافر ابaـان رازمـاد : پـه دغـه ډول يـاد شـوی دی

Razmad .(ــوم و ــانو ن ــم د پارتي ــان ه aــې اب ــکاري چ V ــې ــايي  .داس امريک
 Eلينaپروفيرس شپرن)Springling ( ـل لپـاره وړانـدېJ دغه تعب� د لوم.ي

دغه نوم په همدغه بoه وروسته د فـردويس پـه شـاهنامه او نـورو . ک.ی دی
  . معتربو منابعو کې ياد شوي، او وروسته افغان شوی دی

ې په دغه ډول پWتون يو ډېر لرغونی \ـرب دی، او دولتونـه او امپراتـوري Oـان
خـو لـه . يې جوړې ک.ې دي، چې وروست+ امپراتوري يې د احمدشاه بابـا وه



 
 
 

 

  ٢٢٩/ یوه لن�ه رسوې

هغه وخت نه چې پارتیه خراسان ونومول شـوه، هـم دوی او هـم يـې ژبـه لـه 
خـو دوه . د پWـتنو د بېرتـه تـوب الملونـه ډېـر دي. قوت او برم نـه ولوېـدل

ويـت اسايس علتونه يې د ډېرو پWتنو له خوا د پWتو پرېWوول، يـاC خپـل ه
د تـاريخ پـه . ترک کول او په خپلو کـې تربـوري، او Oونـدي مـاري کـول دي

پـه دغـه کـار رسه دوی خپـل . به� کې ډېرو پWتنو خپله ژبه پرې ايWې ده
پـه نتيجـه کـې د دوی اسـتعدادونو . هويت او پWتونوايل له السه ورک.ې ده

ن+ Vه وده ونک.ه، Jکه چې د يوه چا استعداد هغـومره چـې د هغـه پـه مـور 
له پخوا نـه پـه لوېـدي§و . ژبه کې وده کوي، په بلې ژبې کې يې نه يش کولی

. پWتنو کې فاريس او په ختي§و پWتنو کې اردو د پWتو په تاوان د ننه شـوې
د ډېورن� کرVـې ال خپلـه پWـتانه پـه رسـمي ډول رسه . او ال هم د ننه کيhي

  . وېشيل دي

پWـتونوايل چـې د . ه وتلـې دهد پWتو په ترکېدلو رسه پWتونوايل هم لـه السـ
پWتنو د کلتوري ارزVتونو \ولaه ده په اصل کې ژوند طـرز دی چـې پWـتنو 
ته يې د ژوند الرې چارې ايسـتلې، او د کولتـور خاونـدان کـ.ي دي يـاC لـه 
ابتدايي او خپل رس طبعي حـال نـه بېـرون کـ.ي، او د سـ.يتوب پـه الر روان 

يل هند، مشهد، او حتی د ننـه پـه رسه له دې ډېرو پWتنو په ش». ک.ي دي
اوس دغسـې . افغانستان په تېره په هرات او کابل کـې پWـتو پـرې ايWـې ده

که دغسې پWتانه له اول نه پـه نظـر . نيمa.ي او حل شوي پWتانه لh نه دي
دغـه حـال . کې ونيسو \ول شمېر يې ممکـن لـه اوسـنيو پWـتنو نـه ډېـر وي

کې چې دوی لوی \رب او د ژوند په داسې حال .پWتانه ډېر ضعيف ک.ي دي
ډOــر يــې هــم پــراخ و، چــې Jينــې بېلaــې يــې اوس هــم لــه افغانســتان او د 

  .پWتونخوا نه د باندې ليذل کيhي

. همدا اوس د چيچنيا په خلکو کې د سوچه پWتو نومونو خلک ليـدل کيـhي
تېر کال چې د امريکې د باستون په Vار کې دوه ورو�ـو د منـ�ې پـه سـيالی 

ستونکو ډزې وک.ې، په اصل کې له چيچنيا Fخه و، چې پـالر يـې کې په Jغا
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بله بېلaه يـې د مخـه پـه من§نـ+ . اوس هم هلته د ان§ور په نامه ژوند کوي
شوروي لرغون پوهانو په مرو او خوارزم کې دغسـې .اسيا کې ليدل شوې ده

VارOو\ي لوځ ک.ي چـې د نومونـو وروسـتاړی يـې کـال دی لکـه تيشـک کـال 
)Teshik-kala( کوپرک کال ،)Koprik-kala (پـه افغانسـتان . او داسـې نـور

کې دغسې ترکيبي نومونه تر اوسه هم رواج لـري لکـه زمـان خـان کـال، شـاه 
د هېرودت په وخت کې د همـدغې سـيمې د يـوې . غايس کال او داسې نور

د لـوی سـکندر . ساکي ملکې نوم زرينه وه، چې هغه سوچه د پWتو نوم دی
ي پWـتون ســپېتا منــز نـhدې دوه نــيم کالــه وجنaېــد او پـه وړانــدې د بخــد

د سـکندر د ختي§ـې امپراتـورۍ Jـای ) Apama(وروسته د هغه لـور اپامـه 
بـاخرتي دوره  -ناستي سلوکوس نيکاتور مېرمن شوه او د دوی زوی په يونـان

نيکاتور د ای خانم Vار موسـس . کې د لوم.ي انتيکوس په نامه پاچايي وک.ه
هلته د دهيل اسالمي سلطنت . هم د پWتو اثار ال ډېر ديپه هند کې . هم و

په اوږدې دورې کې لوديان او سوريان په ميل سويه، او نور پWـتانه پـه تېـره 
  .يوسف زي په محيل سويه رسواالن وو

خو اوس په پWتنو کې د تربوري، Oوند�اري تـر Fنaـه د تـرور يـا ترهaـري 
ی کې Jان وژنه او بـل وژنـه ال غ4 افت په دو ..افت هم په قوت روان شوی

ده، چې اوس په \ول افغانستان کې په تېره د ډېورن� کرVې پـه دواړو خـواوو 
 qتنو کې عامه شوې ده، او ډېر وليس مرشان يې هم له مينWپه پ Cسيمو يا

که دغه افت د نورو افتونو تر FنE همدغسـې روان وي، هغـه . نه وړي دي
رض �ام يش ، چـې افغانـانو تـه او پـه ممکن تر \ولو هغو خطرونو Fخه ډېر م

  .خاص ډول پWتنو ته تر اوسه پېb شوي دي

  

  پای
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  ژوندليکد لیکوال 

  

کال کـې پـه سـووييل وزيرسـتان کـې زيhېـدلی  ۱۳۲۶ محمد اقبال وزيري په
کال کې د خوشحال خان په ليسـه کـې پـه دريـم \ـولaي کـې  ۱۳۳۵په . دی

 ۱۳۴۵پـه . خان د ليسې نـه فـارغ شـو کال کې د خوشحال ۱۳۴۴شامل او په 
په همدې کال د . کال کې د کابل پوهنتون د طب په پوهن§ي کې شامل شو

کـال کـې خپلـې  ۱۳۵۲ده په . لوړو زده ک.و لپاره شوروي اتحاد ته ولېhل شو
ـای تـه  زده ک.ې د مسکو په دولتي پوهنتون کې د فيلولوژۍ په Fانaه کې پ

السته راووړ او په همدې کال يې د کابـل د ورسولې او د ماس�ری ډيپلوم يې 
  .پوليتخنيک په انستيتوت کې د رويس ژبې د استاد په توOه دنده پيل ک.ه

کال کې د محمد داود د واکمن+ پـه مهـال د سـيايس فعاليـت لـه  ۱۳۵۵په 
کـال کـې د  ۱۳۵۷د ثـور انقـالب د بريـاليتوب وروسـته پـه . کبله بندي شو

ــه خوشــی شــ ــE د بنــدیتون ن ــوځ د دهمزن ــله وال پ و او د افغانســتان د وس
ــيس پــه توOــه و\اکــل شــو پــه همــدې کــال د . ســيايس چــارو د عمــومي ري

افغانستان د خلـک ډموکراتيـک Oونـد د مرکـزي کـومي�ې او د افغانسـتان د 
برسـېره پـردې د وطـن د . ډموکراتيک جمهوريت د انقالt شـورا غـ.ی شـو

کراتیـک Oونـد د مرکـزي دفاع د عايل شورا غـ.ی، دافغانسـتان د خلـک ډمو 
کومی�ې د تیوري د کمیسون غ.ی او د افغانستان د خلک ډموکراتیک Oونـد 
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  .د مرکزي کومی�ې د عدل د Fانaې مسؤل هم و
کال د جدي په شپhمه نې�ه پـه افغانسـتان بانـدې د شـوروي يرغـل  ۱۳۵۸د 

رسه جوخــت بيــا بنــدي شــو او د لســو کــالو او درې مياشــتې د بنــد تېرولــو 
اوس د هالنـ� پـه Vـکيل هېـواد . د Fرخي پله د بندیتون نه ايله شووروسته 

د ده النـدې . کې د خپلې کورن+ رسه يو Jای په دوردرېخـت کـې اوسـیhي
  .Fلور اثار د مخه خپاره شوي دي

  د ثور پاFون، د کې جې بې دسيسې او شوروي يرغل-۱

  د باچاخان اندونو او مبارزې ته لن�ه کتنه-۲

او » د واړه ســـپي مېـــرمن«، »د رساچـــې کـــور«: د چخـــوف داســـتانونه-۳
  او ژباړه) تحليل(سپ.نه » نومولې«

  د ادبياتو تيوري-۴


