
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 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

 

 
 ۱۹/۰۸/۲۰۱۸         يلیکوال : ډاکتر نور احمد خالد
 ژباړونکی : تمهید هللا سیالني

 
 

 افغانان، پښتانه، تاجکان او د هغوی د اوسېدو سیمه
 

کې   هلمند سیندونو خوا وشاه  ژینیټکي څېړنې او ډي ان اې ازمایښتونه دا ښایي ، چې پښتانه د هندوکش، غور، سند او
دولس زره کاله پخوا مېشته وو،چې تر ټولو لویه قومي کلته یې جوړه کړې وه. ) الفنستون د پښتنولومړنی ټاټوبی غور 

 (بولي
  

ژینیټکي څېړنې چې د انګلستان د پورت سمون په پوهنتون کې د پروفیسور مازیار ایراني لخوا تر سره شوي  هغه
ښایي چې پښتانه او تاجکان دواړه ګډې ډي   م کال کې د پلوس وان په مجله کې خپرشوې ده، ۲۰۱۲پایله یې په   او

اوسېدونکي وو. دوی څه ناڅه ورته والی له  زره کاله پخوا په همدې سیمه کې ۱۲۰۰۰  ان اې ځانګړنې لري، چې
ایرانیانو، ترکتباراتو او مغلو سره لري. مګر برعکس ډیری ورته والی یې د هند سیویلي او سند سیند له اوسېدونکوو 

 .سره تر سترګو کیږي
 

. دا په دې داسې میلیونه یهودان ژوند کوي ۱۶د پښتون ټبر داسرایلیت د ادعا په رد کې باید ووایم ؛ په ټوله نړۍکې 
نور   میلیونه ۱۰میلیونه پښتانه ژوند کوي، ددوی ترڅنګ  ۵۰حال کې ده چې یوازې افغانستان او پاکستان کې 

په هند او ټوله نړۍ کې مېشته دي. اوس نو هېڅ عقل او منطق دا نشي منلی چې د یهودو یوه بېله شوې برخه   پښتانه
دې تر څنګ هېڅ داسې کوم مؤرخ په خپلو لیکل شویو اثارو کې دتېرو دې د ټولو اسرایلیانو څلور برابره شي. د

په بهیر کې د منځني ختیځې سیمې څخه ، منځنۍ اسیا ) افغانستان، دسند سیند ( په لور دیوې   زره کلونو  دوه
خه شمېرل نه ده کړې. همدارنګه پښتو ژبه د هندو اروپایي ژبو له کورنۍ څ  کتلې انسانانو د مهاجرت یادونه  لویې

 .کیږي، خو برعکس یهودي او عبري ژبې د سامي یا سمیتیک له کورنۍ څخه دي
 

میلیونه تاجکانو  ۱۶د   افغانستان ، تاجکستان او ازبکستان  شمېر، د  میلیونه ۵۰په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو 
ژبو څخه ...( په همدې اساس   فارسيدي. ) یوازې د تاجک قام څخه مو موخه ده، نه له تا جکي، دري ،   په پرتله

اقلیم سوم( و الصدینه نه )در بیان ګیاه   مثل التفهیم )در بیان  عالمه ابو ریحان البیروني په خپلو څېړنیزو مقالو )
زیتون ( کې د هندوکش غرونه د چین له سرحد څخه تر زابل اوبست پورې د افغانانو د غرونو په نامه یاد کړي. 

 :دونو دوه بېالبېل برداشتونه کېدای شويپورته څرګن  له
 

ابو ریحان البیروني د ژوند په زمانه ) څلورمه او پنځمه هجري پېړۍ ( کې پرته له کوم نژادي او   لومړی : دعالمه
 .د هندوکش خوا وشا اوسېدونکي یې د )) افغان (( په نامه یادول  قومي یادونې

 

څخه یوازې پښتانه وي، نو دا په دې معناده؛ چې   البیروني موخه د )) افغانانو ((دویم : که چېرې د عالمه ابو ریحان 
 .زرکاله پخوا تقریبآ ددې سیمې په ټولو برخو کې پښتانه مېشته وو

 

 .د حیرانتیا خبره داده؛ چې د افغان ملیت مخالفین کوم برداشت ته لومړیتوب ورکوي
 

خوانیو ټولو اساسي قوانینوکې لومړنی برداشت منلی شوی دی، هغه د یادونې وړ ده چې د افغانستان په اوسني او پ
 .داچې د افغانستان ټول اوسېدونکي )) افغانان (( دي
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