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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

ما په دې وروستیو وختونو کې د لرغوني آریانا د کتاب له ژباړې وروسته اوسنی کتاب د خپلې پلټنې لپاره تر الس الندې نیولی 
وو او تر یوه بریده مې ژباړلی وو. کله چې ما د ډاکټر صاحب زمان ستانیزي او د ښاغلي ډاکټر صاحب یوسفي په زړه پورې او 

ل مې وکړ چې د کتاب ژباړل شوې برخه دلته په دې هیلې خپره کړم که ددغو دواړو مقالو اکاډیمیکي مقالې ولوستلې نو تک
تأریخي ډډو ته مرستندوی اوسي. دواړه پوهان او پتمن لوستونکي دې د پیرزوینې له مخې له ما سره د ژباړې په نیمگړتیاوو کې 

اب درې ځلې چاپ شوی دی. لومړی چاپ یې په مرسته وکړي او یا دې ورڅخه تیر شي. هماغسې چې الندې ویل شوي دا کت
ز کال کې وو. دا هغه مهال وو چې انگریز پلټونکي نوي د سیمې له تأریخ او ارزښتونو سره له نیږدې آشنا کیدل. په دغه  ۸۱۸۱

زړه  کتاب کې یوازې هغه برخې د ارزښت وړ دي چې لیکوال له کالسیکو سرچینو راټولې کړي دي او ما ته یې همدا برخه په
 پورې ده. د کتاب د ژباړې دا برخه په ځانگړې توگې پتمن پوه ښاغلي ډاکټر صاحب زمان ستانیزي ته ډالۍ کوم. 

 
په پام کې لرم چې د لرغوني آریانا د کتاب خپرونه په ډیرو نیږدو وختونو کې راپیل کړم. دا کتاب به وکوالی شي تر ډیرې کچې 

 دې سترگه په الر وي.  زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. لوستونکي
 

 رحمت آریا 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د بشریت په فزیکي تأریخ کې یوه پلټنه

 ز کال ۴۴۱۱جیمز کـَولز پریچرډ 

 ز کال ۲۱۴۲ژباړه : رحمت آریا 
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/R_Arya_research_into_physical_history_of_mankind_Pashto.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/R_Arya_research_into_physical_history_of_mankind_Pashto.pdf
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 د بشریت په فزیکي تأریخ 

 

 کې
 

 یو پلټنه 

 

 لیکوال 

 
 جیمز کــَولز پریچرډ

 
استازې ډلې غړی،د کامبریج د فلسفي ټولنې،د پاریس د شاهي د فرانسې د ملي انستیتوت د 

 -طبي اکاډیمۍ، د امریکا د فلسفي ټولنې، د فیالدلفیا د طبیعي ساینس د اکاډیمۍ، د امریکا د ختیځ

پیژندنې د ټولنې، د نیو یورک د اتنولوژیکي ټولنې، د ایدنبرگ د شاهي طبي ټولنې او د سرنا د ساینس د 

 ړی. د آیرلیند د شاه او ملکې د ډاکټرانو د کالج ویاړمن ملگریاکاډیمۍ ویاړمن غ

 

 څلورم ټوک 

 

 درییم چاپ

 

 د آسیایي ملتونو د تأریخ پلټنه رانغاړي 

 لندن :شیرووډ،گیلبرټ او پایپر، پیترنوسترو رو

۴۴۱۱ 
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 چاپلومړی 

 ز کال۴۴۴۱

 دویم چاپ

 ز کال ۴۴۱۱

 دریم چاپ

 ز کال  ۴۴۱۱
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 د خپرندویې ټولنې یادښتلیک
 

 

له ښاغلو لوستونکو څخه په دې ځان پوروړي بولو چې اوسنی ټوک ورته لږ په ځنډ کې وړاندې کوو. په دې اړوند لیکوال یوازې 

له منځته راغلی چې دده په واک کې نه ول. ددغه ټوک قلمي نسخه دومره وویل چې ددغه ټوک په چاپ کې ځنډ د هغو حاالتو له کب

 نیږدې دوه کاله مخکې خپرندویې ټولنې ته رارسیدلې وه. 
 

ددې خبرې یادونه ښایي دلته پر ځای وبولو چې ورته ځنډ به ددې پلټنې په پینځم ټوک کې چې د پلټنې وروستی ټوک به وي 
 رامنځته نه شي.

 

وږ د نیکمرغۍ د یوې نښې په توگه هم گڼالی شو، ځکه په دغې مودې کې لیکوال پر هغې اتنولوژیکي نقشې له بله اړخه دغه ځنډ م
باندې بوخت شو چې د همدغه ټوک په پای کې بدرگه ده؛ پر دغې نقشې باندې بارن الکساندر ون هامبولت 

1
په دې ورستیو کې کار  

او هم  –لنو ځمکو او د غرونو د لړیو یوه کتنه موږ ته په الس راکوي کړی چې د آسیا فزیکي نقشه او ددې لویې وچې د سترو پ

 هغو حاالتو ته کتنه په کې رانغاړل کیږي چې د ملتونو کډوال خوځښتونه په کې پای ته رسیږي یا بدلون مومي. 
 

سمهال کې د کومې اړینې هغه څه چې د کتاب د سپړنې په لړ کې د نقشې پر بنسټ وړاندې شوې د هغوی د گټورتوب په اړوند په او

یادونې اړتیا نه شته.  لوستونکي به په خپله ژر پرې پوه شي. یو ټکی د یادونې وړ بولو چې د سترو غرونو موقعیت د ښاغلي ایم . 

ډي. هامبولت 
2

د نقشې او د قومونو او ځایونو موقعیت د ښاغلي دي اوهسن  
3

او کلپرث 
4

 د نقشو له مخې اخیستل شوی دی. 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             

1 Baron Alexander von Humboldt 
2 M. De. Humboldt 
3 D’Ohssen 
4 Klaproth  
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 د کتاب منځپانگه الندې ټکي رانغاړي

 

 لسم څپرکی
 د لرغوني ایران او د معاصر میدو پرسي د سترواکۍ د وگړو په اړوند 

 لومړۍ برخه : عمومي کتنه، د ایران د فزیکي جغرافیې هډوانه 

 دویمه برخه :د لرغوني پاړسي نژاد په تړاو د درو بیالبیلو تأریخي سرچینو مالومات

 واالنیوناني لیک
 پاړسي لیکواالن

 د زند سرچینې 

 دریمه برخه : اتنولوژیکي څیړنه 
لومړی پیراگراف یا فقره : د ایران او اري 

5
 نوم  

 ژبې –توپوگرافیکي ویش                                            

  

 «لهجې »دویم پیراگراف : معاصر پاړسي گړدودونه            
 درییم پیراگراف : د زند او پهلوي په تړاو           

 اروپایي ژبو او پاړسي گړدودو سره د زند د اړیکو په تړاو –څلورم پیراگراف : له ایندو            

 پینځم پیراگراف : د میخي خط له کتیبو څخه د اخیستل شویو مالوماتو په اړوند           
 د موندل شوي کتیبو ژبه  –ترالس شوې پایلې  –په پلټنو کې پرمختگ                                   

 

 شپږم پیراگراف : د لرغوني ایران د ژبو په اړوند د پلټنو ټولیزې پایلې          

           
 څلورمه برخه : د لرغونو پاړسیانو د ادبیاتو د پایڅوړو هغه برخه چې د آریایي نژاد د تأریخ ښوونه کوي          

 لومړی پیراگراف : د مغانو د ادب او میتالوژیو د پالنې موده او ځای         

 دویم پیراگراف : په زند اوستا کې رانغاړل شوي کتابونه          
 د زرتشتي کتاب پیدایښت –پیراگراف : د زند اوستا افسانې درییم          

 او ورڅخه اخیستل شوې پایلنیونې –څلورم پیراگراف : د پاړسیانو د پیدایښت سرچینې ته کتنه          

 روایات په وندیدا کې د لرغوني کډوالیو په اړوند یاد شوي –پینځم پیراگراف : د آریایي نژاد په اړوند نورې څیړنې          
 د آریایي نژاد د استوگنې کره ټاټوبی         

           

 پینځمه برخه : د ایران د معاصرو استوگنو وگړو په اړوند         

 د تاجیکانو یا د اراستوگنو پاړسیانو په اړوند          
د ایلیاهانو        

6
یا ایالتانو  

7
 په اړوند 

کوردي ژبی ایالت         
8

 ژبي قومونه  یا کورد 

د کرشي         
9

 په اړوند 
 د پاړسي سرچینې ایلیهیان          

          

 شپږمه برخه : د پاړسي نژاد فزیکي ځانگړتیاوې        
 اوومه برخه : د کوردانو په اړوند        

 لومړی پیراگراف : د کوردانو ټاټوبی

                                                             

5
 Arii 

6
 Iliyáhs 

7
 Iliát 

8 Iliát Kúrd-zeben or tribes of Kúrdish language  
9 Karaschi 



  

 

 

 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دویم پیراگراف : کوردي قومونه او ټبرونه 

 راگراف : د کوردانو ژبه او سرچینه درییم پی

 څلورم پیراگراف : د کوردانوفزیکي ځانگړتیاوې او عادات 
پینځم پیراگراف : د یزیدانو 

10
 په اړوند  

   
 لسمه برخه : د پښتنو، پټهانانو یا افغانانو په اړوند

 ختیځ قومونه یا بَر ُدراني  –لومړی : د افغانانو شمال 
 دویم : د دامان سویل ختیځ قومونه 

 درییم : د سلیمان د غرونو غرني قومونه 

 ُدرانیان –څلورم : لویدیز افغانان 

 پینځم : د غلجیانو په اړوند 
 

 د هندوستان د وگړو زیږنده سرچینه او د هغوی د فزیکي ځانگړتیاوو شرحه –د هندوستان تأریخ 

 
په همدې  –په هندوستان کې د شته وو هیوادونو ویش د هغوی د لویو پولو له مخې  –ې لومړۍ برخه : د هندوستان جغرافیوي سرو

 اړوند د میشتو نژادونو شرحه 

 دویم پیراگراف : د هغو وگړو نژادي شرحې ته یوه کتنه چې سیمې ېې په مخکیني برخې کې شرحه شوې
 

 دویمه برخه : د هندوانو تأریخ ته یوه ټولیزه کتنه 

 ف : د مالوماتو سرچینېلومری پیراگرا

 د مهابهارتا جگړه  –دویم پیراگراف : د هندوستان د لرغوني لومړني تأریخ ټاکلو ته یوه هڅه 
 د لرغوني هندوستان مخکینی پیر -درییم پیراگراف : د شاهي کورنیو د پیالمې په اړوند

د پَرسي  –د ویکرم ادیتا پیر  –ایندوسایتي کورنۍ  –څلورم پیراگراف : پر مقدونیانو له بري وروسته د هندوستان د تأریخ پړاو 
11

یا  

12 مگادهانو
 د مگادهانو سلطنت –ختیځ هندوستان  –سترواکي  

 پینځم پیراگراف : د ویکرم ادیتا له پیره نیولې د مسلمانانو تر یرغل پورې د هندوستان تأریخ 
لومړی : آیودها 

یا اود   13
14

 

دویم : کنوج 
15

 

درییم : میَور
16

 

 
 پیٍراگراف : د بودیزم د تأریخ په اړوند او د هندوانو بودایي کرونولوژي شپږم

 د دویمې برخې په تړاو لومړی یادښتلیک : د برهمنانو نجومي کرونولوژي

د دویمې برخې په تړاو دویم یادښتلیک : د ایندوسایتیانو یا تورکانو شاهي کورنۍ چې په باکتریا او لویدیز هندوستان کې واک ته 
 ورسیدله

 د یونانیانو تأریخي شرحې

 د هندیانو تأریخي شرحې

 چینایي تأریخي شرحې
 درییمه برخه : د هندوستان د بیالبیلو ژبو او ملتونو په اړوند 

 د هندوستان ژبې  –لومړی پیراگراف : ټولیزه کتنه 

                                                             

10
 Yezides  

11
 Prasii  

12
 Magad’ha 

13
 Ayodha  

14
 Oude  

15
 Canouj 

16
 Mewar 
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 دویم پیراگراف : د دکهن تأریخ او د دکهن د استوگنو پرگنو ژبه 

 د هندي نژاد باندنۍ زیږنده سرچینې –د دکهن او د ټول هندوستان د وگړو د گړدودونه یا لهجو اړیکي  درییم پیراگراف :

 څلورم پیراگراف : پایلنیوی
 

 د نژادونو او گړدودونو محدودیتونه –څلورمه برخه  : د هندوستان په تأریخ کې د اتنولوژیکي څیړنو پایلې 

  لومړی پیراگراف : د هندوستان لرغونې ژبې
 دویم پیراگراف: د هندوستان معاصر گړدودونه 

 درییم پیراگراف : د سویلي کورنۍ ژبې او نژادونه 

 څلورمې برخې ته لومړی یادښتلیک : د دکهن د هغو والیتونو تأریخ چې په لرغونو ډبرلیکو کې روښانه شوی دی

 
 ر استوگنو قومونو په تړاوپینځمه برخه : د هندوستان په غرنیو سیمو په بنسټیزه توگه دکهن کې د ا

لومړی پیراگراف : د دکهن د شمال لویدیزې برخې قومونه بهیالن 
17

، کولیان 
18

او رموسیان 
19

 

وارلیان  – ۱
20

21 او کتودیان 
 

 دویم پیراگراف : د دکهن د ختیځو برخو غــَـَرني لړۍ
د گوندانو  – ۴

22
 په تړاو 

د پلینډاوو – ۲
23

24 یا د اوریسا 
 د یاغي قومونو په تړاو 

جټي  –د گومسور د غرونو د خوی  – ۱
25

یا خوندانو 
26

                     په تړاو   

جټي  -د ینادو – ۱
27

28 په تړاو چې د شري هري کوټا 
 یاغي پرگنې دي 

دا هغه پرگنې دي چې د نیال گیري  –درییم پیراگراف : د دکهن د سویلي برخو غرنۍ پرگنې 
29

 ډیره دي په غونډیو کې 
تودان  – ۴

30
یا توداوران 

31
 

بوډوگر - ۲
32 

ایرولران  – ۱ – ۱
33

او کرمبران  
34

 

کوهـَـتـَران – ۵ 
35

 

 څلورم پیراگراف : د هندوستان په ختیځو برخو کې غرنۍ پرگنې
 

 

 شپږمه برخه : د سایلون په ټاپو کې د دیره پرگنو نژادونه 
 

                                                             

17 Bhíls 
18 Kúlís 
19 Ramúsis 
20 Wáralís 
21 Katodís 
22 Gonds 
23 Palindas 
24 Orissa  
25 Khoi- Jati 
26 Khonds 
27 Yanadu - Jati 
28 Sri – Harí - cotta 
29 Nilagiri 
30 Tudas 
31 Thodaurs 
32 Buddugur 
33 Erulars 
34 Curumbars 
35 Cohatars 



  

 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دولسم څپرکی
 

 د هغو پرگنو نژادونه چې له همالیا سره په څیرمه غرنیو گاونډیو سیمو کې دیره دي –د هندوستان د تأریخ په دوام 
 لومړۍ برخه : یوه ټولیزه کتنه 

دویمه برخه : د گوگرا 
36

او کالي 
37

په ختیځ لور کې د همالیا په سیمو، په نیپال او بهوټان  
38

تارتار –کې ایندو  
39

 قومونه  

د بهوتیایانو – ۴
40

د تسیسوډن  
41

 سلطنت  

 د کالي د سیند په ختیځ لور کې اراستوگني قومونه  – ۲
 

 درییمه برخه : د پَربَتیا د هغو قومونو په تړاو چې د کالي او گورگا د سیندونو د لویدیز لور په غرنیو سیمو کې دیره دي
لومړی پیراگراف : د کوماوو

42
یا د کوماوون 

43
 د اراستوگنو په تړاو 

دویم پیراگراف : د گرهـَوال
44

سیمور، 
45

او بیساهور 
46

په سیمو کې پهاړیان 
47

 یا غرني قومونه 

 د لوړو سیمو پرگنې 
 څلورمه برخه : د کشمیر تأریخ

 پینځمه برخه : د هندوکش کافران یا سیاه پوشان 

د آهومانو –شپږمه برخه : د بهوټان د ختیز لور په غرنیو سیمو کې د دیره اراستوگنو پرگنو نژادونه 
48

، گړووانو
49

 ،

کچارانو
50

،کوسیهانو
51

، کسایانو یا مانیپورانو
52

، میریانو
53

، ابورانو
54

، مشیمیانو
55

، کنگتسیانو
56

کنگتسیانو -، بـَر 
57

، سینگفوانو
58

 ،
مووامریانو

59
او نگسانو 

60
 یا ککیانو قومونه  

 اوومه برخه : د هندوستان د اراستوگنو پرگنو د فزیکي ځانگړتیاوو یوه ټولیزه سپړنه

 
غه انگیرنه چې د هندوستان او همالیا اراستوگنې پرگنې د نگروسلومړی پیراگراف : ه

61
 له نژاده وې  

 

 دویم پیراگراف : په یوې ټولیزې کتنې کې د هندوانو شرحه 

                                                             

36 Gogra 
37 Kalí 
38 Bhútan 
39 Indo - Tartar 
40 Bhotíyahs 
41 Tassisudon 
42 Kumaú 
43 Kumaon 
44 Garhawal 
45 Simor 
46 Bisahúr 
47 Paharias 
48 Ahoms 
49 Garros 
50 Cachars 
51 Cossyahs 
52 Cassays or Manipúrs 
53 Miris 
54 Abors 
55 Mishmis  
56 Kangtis 
57 Bor -Kangtis 
58 Singphos 
59 Muamárias 
60 Nagas or Kukís 
61 Negroes 



  

 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 درییم پیراگراف : هغه فزیکي ځانگړتیاوې چې د هندوستان په ځانگړو نژادونو او ځانگړو والیتونو کې ډیره لیدل کیږي

 د راجستان راجپوتان  – ۴

 د پنجاب وگړي – ۲
 د سندهیانو فزیکي ځانگړتیاوې  – ۱

 سیکهان – ۱

د کټیور
62
 اراستوگني قومونه  

 

 اتمه برخه : په هندوستان او دکهن کې د دیره قومونو پایلنیوونکې کتنې او له آسیایي نژادونو سره د هغوی اړیکي

 

 دیارلسم څپرکی
 

63د هیکنیانو
 د نژاد په تړاویا د ارمنیانو  

 
 لومړۍ برخه : د هیکنیانو نوم او ټاټوبی

 دویمه برخه : د هیکنیاني پرگنو تأریخ

 درییمه برخه : د ارمنیانو فزیکي ځانگړتیاوې 
 

 څوارلسم څپرکی
 

64د کرتلي
65کرتولیني، 

66یا جیورجي 
  نژاد 

 

 

 د همدغه نژاد قومونه  –لومړۍ برخه : د جیورجیانو نوم او ټاټوبی 
 برخه : د جیورجیانو تأریخ او ادبدویمه 

د اورپیلیانو
67

 او یا د فرضي چینایي ټولنې د تأریخ په تړاو یو یادښتلیک 

 

 پینځلسم څپرکی
 

 قفقازي ملتونه
 لومړۍ برخه : ټولیزه کتنه 

 دویمه برخه : د لویدیز قفقاز ملتونه

 درییمه برخه : د منځني او ختیځ قفقاز ملتونه 

 
 

 

 
 

 شپاړلسم څپرکی
                                                             

62 Kattiwar  
63 Haïkanian 
64 Kartli  
65 Kart’ulian 
66 Georgian 
67 Orpelians 



  

 

 

 12تر 12 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 سترو تارتاري ملتونو تأریخد 
 

 د پورتنۍ آسیا فزیکي جغرافیه او ویش –لومړۍ برخه : ټولیزه کتنه 

 گاونډي هیوادونه  –د پورتنۍ آسیا کورني هیوادونه  –دویم پیراگراف : فرعي ویشونه 

 
 د پورتنۍ آسیا له سټې څخه ده دویمه برخه : د هغو پرگنو نژادونه چې تر اوسه دیره دي او یا دا انگیرنه چې زیږنده سرچینه یي

 درییمه برخه : د سترو تارتاري ملتونو د تأریخ په اړوند د مالوماتو سرچینې 

څلورمه برخه : د تنگوسیانو
68

د مندشووانو –نژاد  
69

،تونگهـَـوانو 
70

، کین
71

، خیتنانو
72

او ا وَرینگیتانو 
73

 پیژندنه  
نو –د هیونگ  –پینځمه برخه : د تورکي نژاد تأریخ 

74
د تیوکیو، 

75
یا د التای د غرونو د تورکانو 

76
 او د ا َویگورانو په تړاو 

 نو شرحه  –لومړی پیراگراف : دهیونگ 

کیو -دویم پیراگراف : تو
77

 یا د التای د غرونو تورکان 

درییم یپراگراف : اویغوران
78

 یا د لرغوني مهال متمدن شوي تورکان 
 د اویغورانو پر لیکنیز هنر باندې یو یادښتلیک

 

 له پیر مخکې د تورکانو تاړاکونه  «مغولو »د منگولیانو  –فرعي ویشنه  –شپږمه برخه : د تورکي نژاد د تأریخ په دوام 
 لومړی پیراگراف : د چنگیز له پیر مخکې تورکي تاړاکونه 

کیبڅاکان  – ۴
79

 یا کومنیان 

پشنجیان – ۲
80

  [ژ -پوشنجیان / فوشنجیان ] 
چـََزران – ۱

81
 

اََوران او بلغاریان – ۱
82 

 اوومه برخه : د منگولیایي نژاد تأریخ

 دویم پیراگراف : له چنگیز خان مخکې د مغوالنو پخوانی تأریخ
 ددغه ویش یوه تأریخي سپړنه –اتمه برخه : تورکي ملتونه چې د مغولي سترواکي د فرعي ویشونو پر بنسټ جوړ شوي دي 

 یا لویدیز تورکستان کې تورکي قومونه  [بچاقق]نهه برخه : په خاناتو یا په کیبڅاک 

تورکستان [ژ –ُجغتای  ]لسمه برخه : د جگتای 
83

 تورکي ملتونه  
لومړی پیراگراف : سلجوقیان او اوسمانلي

84
یا اوټومن تورکان  [عثماني  ] 

85
 [عـُـثــُمن تورکان ] 

 

                                                             

68
 Tungusians 

69
 Mandshoos 

70
 Toung-hous 

71
 Kin 

72
 Khitans  

73
 Ourianguits 

74
 Hiong-nú 

75
 Thiukiú 

76
 Turks of Mount. Altaï 

77
 Thú-kiú 

78
Ouigours 

79  Kiptchaks  [ژ]دا نوم په نیمه معرب ډول په ډیریو تأریخي  کتابونو کې قبچاق لیکل شوی دی 
80

 Petchenege 
81

 Chazars 
82

 Avars and Bulgarians 
83

 
Jagataï 

84  Osmanli  [ په ناډاډمنه ټوگه وایم ښایي په دغه نامه کې تایپي تیروتنه شوي چې باید عثماني وي] [ژ] 

Ottoman
 [ژ [ ] وروسته له دې په ژباړه کې د عثماني په نوم لیکل کیږي  ]  85



  

 

 

 13تر 13 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 زبیکانو په تړاود و –دویم پیراگراف : د جغتایي تورکستان د اوسنیو استوگنو په اړوند 

 درییم پیراگراف : د تورکمنانو په اړوند 

 څلورم پیراگراف : د سایبریا تارتاران
 پینځم پیراگراف : د کسپین د سمندرگي و شمال لور ته تورکي قومونه 

 

 یوولسمه برخه : د ختیز تورکستان نژادونه 
د قیرغیزیانو

86
قزاقانو –یا قیرغیز  

87
 په اړوند  

دولسمه برخه : د لنا 
88

تورکان او د کنگل سمندر 
89

سوَشلـَر  –غاړې  
90

یا یکوتان 
91
  

 تړاویزې اړیکي –دیارلسمه برخه : د ستر تارتاري او کډوالو ملتونو تر منځ ژب 

 څوارلسمه برخه : د ستر تارتاري ملتونو فزیکي او معنوي ځانگړتیاوې 
 لومړي پیراگراف : د منگولي نژاد په اړوند

دویم پیراگراف : د تنگسي 
92

 نژاد په اړوند 

 درییم پیراگراف : هغه بیالبیلې نښې چې د دغو نژادونو په فزیکي ځانگړتیاو کې لیدل شوي دي
 څلورم پیراگراف : د تورکي نژاد په تړاو

 یو یادښتلیک

 پینځم پیراگراف : د کډوالوملتونو د تعقلي او معنوي ځانگړتیاوو د پرمختگ په اړوند 
 

 وه لسمه برخها

 په شمال کې آسیایي ملتونه 93د تراکیا

 
 لومړۍ برخه : یوه ټولیزه کتنه 

لومړی پیراگراف : د کوسوو
94

ـیدیانوئیا سمو 
95

 په اړوند  
 ـیدیانو فزیکي ځانگړتیاوې ئدویم پیراگراف : د سمو

 د هغوی د کره هیواد په اړوند یوه موندنه  –ـیدیانو د تأریخ په تړاو نورې څیړنې ئدرییم پیراگراف : د سمو

 ـیدیانئسویلي سمو
 څلورم پیراگراف : ددوی نژاد او ژبي ته یوه بنسټیزه کتنه 

درییمه برخه : ینسي اوستیاکان 
96

 

 څلورمه برخه : د سایبریا د شمال ختیځ اراستوگني قومونه 

دویم پیراگراف : اندون َدني یا یوکاغیري 
97

 
اینو وان یا کریلیان څلورم پیراگراف : 

98
 

                                                             

86 Kirghises 
87

 Kirghis - kasaks 
88

 Lena  
89

 Icy Sea 
90

 Sochalar 
91

 Yakútes 
92 Tungusian 

93  Hyperborean Nations of Asia  د تراقیا یا ترکیاThrace   سیمه د لرغوني یونان سیمې دي چې نن د بلغاریا، د یونان شمال ختیځې سیمې او د

  [ژ  ]تورکیې اروپایي برخې په کې رانغاړل کیږي 
94

 khasovo 
95

 Samoiedes 
96

 Yenisean Ostiaks 
97

 Andon Domni  or Yu-kaghiri 



  

 

 

 14تر 14 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

پینځمه برخه : د قومونو د وگړو په اړوند چې د کولیما
99

 د سیمې په پورې غاړې کې دیره دي 

دویم پیراگراف : د الوتي په ټاپو
100

 کې دیره وگړي 
 

  

 اتلسم څپرکی

 چینایانو تأریخ -د چینایانو او ایندو
 ملتونه په کې دیره ديهغه هیوادونه چې دغه  -لومړۍ برخه : یوه ټولیزه کتنه  

 دویمه برخه : د چینایانو د تأریخ سرچینې

 دریمه برخه : د چینایانو تأریخ

 لومړی پیراگراف : چین په خپلو لومړنیو تأریخي روایاتو کښې
 زیږنده سرچینه ، ژبه او ددغو وگړو معنوي ځانگړتیاوې  –دویم پیراگراف : د چینایانو تأریخ 

 توگني څلورمه برخه : د چین اراس

دویم پیراگراف : سیفن 
101

 
دریم پیراگراف : میاوو یا میاوڅي یا میاوڅو

102
 

څلورم پیراگراف : د لولوانو
103

 په اړوند  

پینځمه برخه : جاپانیان یا د داینیپن
104

 استوگني 

 لومړی پیراگراف : د جاپان تأریخ
 دویم پیراگراف : ژبې

 دریم پیراگراف : د جاپانیانو دین

 کوریایانشپږمه برخه : 
 په ایندو چینایي ټاپو وزمه کې د استوگنو پرگنو نژادونه –لومړنی ویش  –اوومه برخه : ایندو چینایي ملتونه 

لومړی پیراگراف : د انام
105

 نژاد 

تو –دویم پیراگراف : کووان 
106

 
درییم پیراگراف : د څمپا 

107
 یا چمپا وگړي  

څلورم پیراگراف : کهوهمن یا کمبوجیان
108

  

پیراگراف : مویپینځم 
109

 

شپږم پیراگراف : د ته هې یا الوو
110

 نژاد  
اووم پیراگراف : د مون یا د پیگو

111
 اراستوگني  

اتم پیراگراف : کریان 
112

 

                                                                                                                                                                                              

98
 Ainos or Kurilians 

99
 Kolyma 

100
 Aleutian Islanders  

101
 Sifan 

102
 Miao or Miao-sse or Miao-tseu 

103
 Lolos 

104
 Dai Nippon 

105
 Anam 

106
 Quan - to 

107
 Tshampa or Champa 

108
 K’hȏh-man or Cambojans  

109
 Moi 

110
 T’hay or Laú 

111
 Mȏn or Pegu  



  

 

 

 15تر 15 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نهم پیراگراف :پلو یا پَلـَون
113

 

ـن ئلسم پیراگراف : خې 
114 

یولسم پیراگراف :َمَرما یا بوهمنان
115

او روخنگ 
116

یا د اره خان 
117

 اراستوگني 
بهوتیاهان اتمه برخه :

118
 یا د تبت او بهوتان اراستوگني  

 نهمه برخه : د چینایانو، کوریایانو او جاپانیانو فزیکي ځانگړتیاوې 

 دویم پیراگراف : د جاپانیانو د فزیکي ځانگړتیاوو په اړوند 
 د کوریایانو فزیکي ځانگړتیاوې 

 منځ کې ښکاره کويهغه بیالبیلې ځانگړتیاوې او د څیرې جوړښت چې ځان ددغو ملتونو په 

 د جاپانیانو د فزیکي ځانگړتیاوو بیالبیلوالی

 چینایي ملتونو فزیکي ځانگړتیاوې –لسمه برخه : د ایندو 
 یولسمه برخه : چینایي او ایندو چینایي ژبو ته یوه لنډه ټولیزه کتنه 

 

 نولسم څپرکی
 

 سایرو عربي ملتونه 
 

 ددغو ملتونو کورنۍ اتنولوژیکي ځانگړتیاوې –لومړۍ برخه : ټولیزه کتنه 

 عربي ژبې ته ال ژوره کتنه  –لومړی پیراگراف : سایرو 
 او د هغوی په منځ کې پراخ گړدودونه  –عربي ملتونه  -دویمه برخه : سایرو

درییمه برخه : آَرمي 
119

 یا د سایرو عربي ملتونو د کورنۍ شمالي څانگه  
 کلدانیان او بابیلونیانڅلورمه برخه : آشوریان، 

 پینځمه برخه : د سوریه یانو یا د آرمیانو د نژاد پایڅوړ یا پاتې شونې
 شپږمه برخه : کنعانیان او عبرانیان

 اوومه برخه : د عربو تأریخ

دویم پیراگراف : حمیران 
120

 یا د عربي نژاد سویلي څانگه  
 افریقایی ملتونه  -اتمه برخه : عبرو

 عربي ملتونو فزیکي ځانگړتیاوې –و نهمه برخه : د سایر

 لومړی پیراگراف : د عربان فزیکي ځانگړتیاوې
 دویم پیراگراف : د یهودانو فزیکي ځانگړتیاوې

 عربي نژاد باندې پایلنیوونکې کتنه –لسمه برخه : په سایرو 

 

 شلم څپرکی
 

 لویو وچو کې استوگن ديد هغو نژادونو د وگړو په اړوند پایلنیوونکې کتنه چې د اروپا او آسیا په 
 

                                                                                                                                                                                              

112
 Karians  

113
 Plau or Palaun 

114
 khyén 

115
 Marama or Burmahs 

116
 Rúkheng 

117
 Arakhan  

118
 Bhotìyahs  

119
 Armæan 

120
 Himyarites 



  

 

 

 16تر 16 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 لومړۍ برخه : د ملتونو د بیالبیلو کورنیو تر منځ اړیکې ته یوه ټولیزه کتنه

 دویمه برخه : هغه سایکولوژیکي ځانگړتیاوې چې په لنډون سره پرتله شوي دي

 ا ایستل شوي ديدریمه برخه : هغه سایکولوژیکي کتنې چې د اروپایي او آسیایي نژادونو د پرتله ییزې کتنې له منځه ر
 

 

 لومړۍ ضمیمه
 

د جیپسیانو
121

 او نورو کډوالو قومونو په اړوند 

 دویمه ضمیمه
 

د آمازیغي ژبې
122

د جوړښت اړوند د ښاغلي اف. ډبلیو 
123

 کتنه  
 

 دریمه ضمیمه                                                                      
 

د هوساوه
124

چې ریف . جې . « ژبښوونیز توکي» د ژبي د اصطالحاتو پر بنسټ دغې ژبې ته یوه کتنه او ورسره مل د دې ژبي  

125 اف شون
 ز کال کې راټول کړي دي.  ۴۴۱۱په  

 
 

 

                                                             

121
 Gipseys 

122
 Berber Language  

123
 F. W. Newmann Esq 

124
 Haussa 

125
 Rev. J. F. Schön 


