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۰۷/۱۰/۲۰۲۰                             کمحمد معصوم هوت

                       
 

 ئمعّرب شکل د گ، پُشن گفوشنج د پوشن 
 

 ه به بڼه دنگی معرّ ش( د پښینگی ـ پیfošanjay)او فوشنجی 
 
 

، ولیکم چي ډېر خوښ سوم چي ښاغلي جهاني صاحب پر خپل هغه مخه الزمه گڼم  اصل مطلب ته تر داخلېدو د
دوی له دې   نور به د سید نورمحمد شاه په باب یو سطر ال هم ونه لیکي". دتصمیم باندي دوهم وار کتنه وکړه چي "

د شاه کندهاري په باب به ئې د خپل اثر د  وروستۍ لیکني څخه ماته داسي حوالې په الس راغلې چي د سید نورمحم
  .دوی لیکني هر وخت ماته په زړه پوري وي د .لیکلو پر وخت ښه زیاته استفاده ځني وکاندم

دوی قلم دي همېشه    فرض عین دئ. د ،يزموږ د هیواد د تاریخ پر بېالبېلو برخو باندي د سالم نقد لیکل اړین څه چ 
  .تاند او خوځنده اوسي

 

منسوب یو ښار ودان وو چي معّرب شکل ئې په تاریخو کي "  ته شنگ نامهپُ ر ته څرمه د پوشنگ،  د هرات ښا 
  :شنگ د توران د پاچا افراسیاب پالر وو. فردوسي ویلي ديپُ فوشنج" ثبت سوی دئ. وایي چي پوشنگ، 

 

 گ نخواهیم شاه از نژاد پشن
 گ ود با پلنـه نیکو ب ـفسیله ن

 

 ( گلې ته وایي )فسیله د اسانو، اوښانو، خرو

  
ه امالوو هم لیکل سوی دئ. په لغتنامۀ دهخدا کي ئې د معجم البلدان  پ پوشنگ د" بوشنج، فوشنگ،بوشنجه، بوشنگ

پوشنگ     تاریخ بیهقي په حواله ئې دا خبره هم پر زیاته کړې ده چي د په حواله د هرات په لس فرسنگۍ کي بللی دئ او
  .لتان") پیشنگ( " قریه است میان قندهار و م

دغه ځای چي بیهقي ئې د قندهار او ملتان تر منځ راښیي، پښین دئ چي د " پیشین، پیشینگ" په شکل هم کتابونو  
د پښین د نامه اړولو ژبني دالیل ما په نورو لیکنو کي کښلي دي. د پښین اوسېدونکو ته   په پیشنگ باندي راوړی دئ.

د پښینگی مفّرس      ( ده.pşingay) وایي. پښینگی مذکره کلمه ده او فونومیکي بڼه ئې   "یپه محلي محاوره کي" پښینگ
ل توب د فشنجی کلمې )ف( ته زېر  کېږي. په عربي کي د ابتدا بالساکن محا  "یفشنج " شنگی او معّربه بڼه ئېیپشکل 

موږ د فارسي   )کسره( ورکړې ده. په عربي او فارسي د حرکتونو یا د علت د تورو ابدال او سره اړول عام قانون دئ.
  .د )یاء( او ) واو( پر ابدال باندي پېښېږو ياو پښتوپه زیاتروکلمو ک

 

  ردیر ــ دور. از دیر زمان = از زمانه های دو
  .بور" سوی دئ. یعني د بیرون کلمې )یاء( په ) واو( اوښتې دهرگۍ لهجه کي "بیرون په هزا

  .مورا" ده او د )یاء( او )واو( اوښتنه پکښې وینو نث شکل ئې "ؤم میر، میرا ــ چي
 . يد پښتو په ځینو لهجو کي خور = خېر، مور= مېر تلفظ کېږ

 

د همدې ژبني قانون له مخي له فِشنجی څخه " فوشنجی" جوړ سوی دئ. خو پام مو وي چي د هرات فوشنج ته  
منسوب " فوشنجی" او د پښینگی معّرب شکل" فوشنجی" د جنس او تلفظ په لحاظ ډېر توپیر لري. فارسي او پښتو 

مې په یوه راز امالء لیکي. خو فونومیکي شکل الفباء چي د آوازونو د ترسیمولو په برخه کي نیمگړې ده، دا دواړه کل
  :ئې موږ ته توپیر ښه ترا واضح کوالی سي : په دې ډول
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  (fošanji )د هرات فوشنج ته منسوب فوشنجی = 
 

  (fošanjay )نگی، پیشنگی معرب فوشنجی = یښد پ
 

  .نه ده په لومړي فوشنجی کي د پای )یاء( د نسبت )ی( ده او په منسوب الیه کلمه کي شامله
په دوهم فوشنجی کي دپای )ی( د کلمې جزء ده او له نسبتي )یاء( سره ئې مغالطه کول په ژبپوهنه کي د نابلدۍ  خو

  .نخښه ده
  :د پښینگی په کلمه کي د پای )گی(درې ډوله معناوي تولیدوي 

 

  ئد "یزړگ " گرانښت( معنا. بل مثال ئېــ د تحبیب )
  ."یکمکی، زڼکی، جونگ " کوچنیتوب( معنا . نور مثالونه ئېــ د تصغیر )

) د ادم خان و درخانۍ په نکل کي د بلو  "یطالب گی، موزي گی، بلوگ مثالونه ئې " رــ د تحقیر )سپکاوۍ(معنا. نو
  (نومي یار په اړوند

 

خو دونده قدر به ووایم چي د کندهار   پښینگی کلمه چي په هره معنا راغلې وي، اوس زموږ د بحث موضوع نه ده،
مشهور قومي او مخور شخص حاجي پښینگي ته خلکو مخامخ په دغه نامه خطاب نه کاوه. د حاجي صاحب مرحوم 
د دېوال په دېوال گاونډي ښاغلي نسیم سلیمي له خولې روایت دئ چي حاجي صاحب په دغه خطاب سره خوابدی  

  .پښینگی په کلمه کي د تحقیر معنا هم اخښلې سوې دهکېدی. د خوابدۍ عامل ئې دا وو چي د 
د  د سید نورمحمد شاه کندهاري له نامه سره د پښینگی کلمه یو ځای سوې ده او ددې له پاره چي د خطاب پر وخت

التباس بیا د  دې غلط فهمي پېښه نه سي، نو ئې د پښینگی پر ځای " فشنجی، فوشنجی" کښلی دئ او د کلماتور تحقی
  .ه فوشنج سره د سید نورمحمد شاه افسانه زېږولې دههرات ل

زموږ ځیني محققین د احتماالتو په وچ زور غواړي سید نورمحمد شاه د هرات له فوشنج سره وتړي او هغه په دې  
دلیل چي غبار مرحوم او کوم بل مورخ به دومره ناخبره نه وو چي پښین او فوشنج دي ئې سره بېلوالی نسوای. دا 

، په شرعي محکمو کي تسجیل سوو قبالو، په رسمي دفترو کي ثبت وقوي اسنادو ) پاچهي فرمان وماالت د هغډول احت
   ( په مقابل کي ډېر کمزوري دي او استناد ئې د منلو نه دئ.وشجرو، او مسلسل خانداني روایت وسو

ل تاداو پر دې خبره باندي ودروو که د هرات له فوشنج سره د سید نور محمد شاه کندهاري د تړلو له پاره د استدال
چي مرحومین غبار یا کهزاد یا بل څوک به د سیمي په جغرافیه دومره ناخبره کسان نه ول چي فوشنج او پښین دي  

 :سره بېل نه کړای سي، نو زه هم ویالی سم چي
 

ک نه وو چي د پښین د  ــ امیر شیر علیخان هم د سیمي له دود و دستور او قبیلوي اړیکو څخه دومره ناخبره څو۱
سیدانو د مشرتوب له پاره دي د هرات له فوشنج څخه یو تن راوغواړي او دمشر په توگه دي ئې ور وټاکي او په 
فرمان کي دي ورته ولیکي چي دا مشرتوب ستاسي په فوشنجي کورنۍ کي له ډېري پخوا زمانې څخه پاته وو. او د  

کورنۍ مشرتوب ومني. ) ددغه فرمان اقتباسات ما په تېرو لیکنو کي   پښین سیدان دي بیا تر نن ورځي پوري دده د
  .(رااخیستي دي 

د پښین په سیدانو کي بخاري څانگه چي په شنغري کي اوسي او د سیدانو د مشرتابه بگړۍ ئې تر ننه ال پر سر پرته  
الیي گزیټر د لیکني له مخي  ارده، د خپل دود او دستور او خانداني سپېڅلتیا په چاره کي دومره ټینگ دي چي د لو

له بلي سیمي راغلی خاندان به څرنگه په پېړیو پېړیو د ون ځوانانو ته نه په نکاح کوي. وگخپلي نجوني د نورو څان
  ځان مشران کاندي؟ عقل او درایت دا خبره نسي منالی.

 

اخبره سړی نه وو چي د هرات ــ سردار محمد امین خان به هم دومره ناپوه او د خپل صالحیت له حدودو څخه ن  ۲
  .يددي چاته د مځکو مالیه ور معاف کان يپه فوشنج ک

 

چي د "   لمحمد عیسی به هم دومره ناخبره کسان نه و ــ د قالت ریاست قاضي جالل الدین او د هغه زوی قاضي۳
ي د هرات د فوشنج د  پښین د ساداتو په کورنۍ ک د بند و بست" په نامه د شجروي ریکارډونو د ثبت په پاڼو کي دي 

یوه سید نوم شاملوي او د اسالفو و اخالفو نومونه دي ئې لیکي او د پښین سیدان بیا د همدې ریکارډونو له مخي تر 
 .نن ورځي پوري د جایدادونو د حدودو او د مځکو د حقابو او د شجرو پر وخت همدغو ریکارډونو ته اعتبار ورکوي

 

هسي له تړي یو   به اء محمد شاه قندهاريطد اکا )تره( لمسی مشهور خطاط سید ع  اريهــ د سیید نورمحمد شاه کند۴
راغلی شخص نه وو چي ځان دي ئې په کندهار پوري تړلی وي. دی د قندهاري په نامه ټولو مولفینو منلی وو.  

  .هکي ست او کابل  کورنۍ ئې تر اوسه هم په کندهار
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چي د سیمي د تاریخي جغرافیې په باب ئې درلود او په دې برخه کي   ــ عالمه حبیبي به له هغه صالحیت سره سره۵
د مستقلو تالیفاتو څښتن وو او د مرحوم استاد سعید نفیسي په قول د سیمي د جغرافیایي نومونو په تثبیت کي ئې د  

رمحمد شاه له  اتاریټي حیثیت درلود، دومره ناخبره نه وو چي د هرات فوشنج او پښین دي سره گډ کاندي او د سید نو
  " قندهاری" لقب وکاږي.دله ځانه  نامه سره دي

 

اړه ئې څه دپاسه نهه سوه    (پهToponomy)ــ عالمه رشاد مرحوم چي د افغانستان او سیمي د تاریخي جغرافیي ۶
مخیز اثر لیکلی او زما )هوتک( په زیار خپور سوی دئ، دومره ناخبره نه وو چي د هرات د فوشنج د یوه سید د  
معرفۍ په برخه کي دي ولیکي :" سید نورمحمد شاه د امیر شیر علیخان د زمانې یو ستر شخصیت او سیاسي سړی  

  (ع۲۰۰۷مخ، چاپ ۱۸۴/ ۲وگ : د کندهار یاداښتونه ــ بلل کېږي. دی اصالً د کندهار د پښین دئ." )
 

چاپ پنجم ، انتشارات میوند" کي د    ۲۵۱ــ سید قاسم رشتیا په " افغانستان در قرن نزده فصل بیست و هفتم صــ  ۷
فوشنجی کښلی دئ. که ئې له فوشنجی څخه مراد د هرات فوشنج وای، نو دی دومره   سید نورمحمد شاه له نامه سره

مخ کي دي بیا دده له نامه سره " قندهاری" وتړي او ودي لیکي :" ... و امیر   ۲۶۳غیر دقیق سړی نه وو چي په  
د نورمحمد شاه قندهاری در همان وقت بر این حکمیت نامنصفانه هیئت انگلیس صدای  شیرعلیخان و وزیر او سی

  ..".احتجاج بلند کرده
 

د آثارو څښتن دئ، دومره  باب ــ ارواښاد محمد ابراهیم عطایي چي د بلوچستان د بلوڅو او نورو اتنیکي ډلو په۸
، دریم چاپ، کابل" کي ۱۰۰اریخ یوه لنډه کتنه ـ صـ  ناخبره نه وو چي پخپل وروستي اثر" د افغانستان پر معاصر ت 

  .دي د سید نورمحمد شاه له نامه سره بې له کوم سنده " کندهاری" ولیکي
 

پښین   ــ زه )هوتک( هم دومره بې انصافه کېږم نه، چي د سید نورمحمد شاه کندهاري کورنۍ او خپلوان دي په  ۹
  .د احتماالتو پر بنسټ جعلیات ولیکم ځانه کندهار کي راته معلوم نه وي او هسي دي له او

زه له دې خبري سره بالکل موافق یم چي سید نورمحمد شاه کندهاری د "سمارق" په شان په ناڅاپه ډول را پیدا سوی 
ده اووه اته پښته شاته او اووه پښته وروسته نسلونه معلوم او مشهور کسان   شخص نه وو. په کندهار او پښین کي د

معلوم وي،  يو له مخ دثقه اسنا  کسان د ده له اخالفو او اسالفو څخه د هرات په فوشنج کي ځیني  ا ته د. که چ دي
  .، یا لږ تر لږه زما قناعت حاصلېدالی نه سيراوړاندي دي ئې کړي. هسي په احتماالتو باندي د محققینو
 

 ا آشاوا ــ کاناډ
 ع۲۰۲۰اوومه د اکتوبر 
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