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 ۴۹۸۴د چې په پام کې ول  انو نهم کانگرس تهـځـپوهید خـتـ ۴ـنـر تـل کې ول چې پوهاند . گ. ډبـلیو. لیېد روان کال په پـ

ــې راڅخه غوښتل شوي ول چې د کانگرس د ئ؛ ترڅنگ وبللم د گډون لپاره ز کال په سپټمبر کې په لندن کې راغونډ شي

 . د بلـنـې په منلو کې مې تردید نه درلود چې په کانگرسپه لیکلو ونډه واخلمیا یو مونوگراف  ېمقال هکله د یوېچارو په 

ـسـتـنې خـبـره د عادي گډون په پرتـلې بل څه ېکې د غړې په توگې گډون وکړم خو د کانگرس په چارو کې د ونډې اخـ

په  غونډې جوړېــدونکيـږدم چې د ېول. تـر یـوه مهاله مې په دې کې شک درلود چې څه شی به د کانگرس مخې ته کښـ

انو ــلو پریمېـالبــېــر بـېوروسته مې پام شو چې د یو شمــولري.  زښتـلو ونډه والو پوهانـو د پاملرنې ارېچارو کې د ښکـ

دا ټول هغه معلومات ول چې  –یادښتونو کواړۍ راسره پرته ده او هم مې په خپل ذهن کې ډول ډول معلومات ساتلي ول 

 ول، ما په پام کې درلودلاستوگنو پرگنو په هکله  –ـې د افغانستان ئاو ټول  –په خپله د خلکو له منځه راټول شوي ول 

د پرتمـیـنې ملکې کتاب په ډول له هغو تجربو سره یو ځای خپاره کړم چې ۀ د یو چې یوه ورځ به دا ټول معلومات

په ترڅ  ېـي دندئاسـتــثـنا د فعالې ـلو چارو کېېــالبــېپه بــخپل کاري ژوند  د مېدولت په چوپـړ کې دعلیاحضرتې د هند 

ډوبه ناڅرگند تاالب کې   او خو هماغسې چې د " یوې ورځې اصطالح" په خـپـلـه په نا محسوس کې ترالسه کړې وي.

ته  ما ېـدله. د همدې خبرې په روڼا کې د کانگرس غونډېـلو الملونو له کبله  نن په سبا کـېـالبـېده دا " یوه ورځ" هم د بـ

ې ـږدم چې تر دېه بې گـټې شیان د لوستونکو مخې ته کښــسـتـنـې هغېچې ورڅخه په گـټې اخـ ړهـبـه په الس راکېدا شـ

په داسې چارې کې زما گډون دی چې د بې گـټـې د اصطالح له کارولو څخه زما موخه  - ولدمه له ما سره پاتې شوي 

 ټ دبنس پر پرمختگ  اوعلم  ـې تر ما لوړه ده تر څو دئـږدم چې وړتیا ېراټول شوي شیان د هغو علماوو مخې ته کــښــ

 د " افغانستان په روڼا واچوي. له دې کبله مې پرېکړه وکړه چې ـېئاړخونو  پررښتیاتوب له منځه د  موادوـلو ېـالبـېبـ

 یل شوـکېچټکۍ لــ او هـړېپه بـ چې ـځـپوهانو مخې تهېکانگرس د خـتـ د مونوگراف یـمـگړې" دا نـپلټنهاتـنـوگرافۍ کې 

    . ته الر وموميـړونو ېراتلونکو څـپلې جذابې موضوع په لولو د خ چې –ـږدمېمنې هیلې کښــډاډ په

 

ـر ځانگړي قومونه موندلي چې اوس په افغانستان کې دېره دي ېددې پلـټـنـې په لړ کې مې د نورو موندنو تر څنگ یو شمـ

لرغونو مهالونو کې واکمني ـواد کې په ېــې په دغه هـئاو ښکاري چې دوی د هغو یونانیانو اعقاب او اوالده دي چې پلرونو 

کړې ده. ما دومره وخت نه درلود چې دا خبره تر هغه برېـده وپلـټـم چې ورسره َوَړنده وي، خو دا ټکی دلته د یادَونې وړ 

ریکارډ شوې موندنې ددې لپاره نه دي چې په بې غورۍ تړاو بولم چې په دې پلـټـنـې کې ددغو قومونو د یوناني اعقابو په 

ـلـو او السوندونو ته اړتیا وي نو ئاثبات لپاره دال دقیق زما د موندنو د هکلهه وغورځول شي. ځکه که په دې دې له پام

ې کژبې په وییکو یا لغاتو محاوروي ـڅ شهود به تر دې څرگند واقـعـیـت دومره پرېـکند نه وي چې ددغو قومونو د ېهـ

هغه  - ـږدېېیا نیمایي ته نـ -تـقـریـبـاً نیمایي  -ړدود کې نیمایي نن پرې غږېـږي، ځکه د هغوی په بومي گدي او ۀ پراتــ

ــې په ئــې یونانې بڼې دومره بدلون موندلی چې یوناني ریـښـه ئ وییکي دي چې یا په خپلې کره یوناني بڼې پاتې دي او یا

 ـژندلو وړ ده. ېآسانۍ د پـ

 

ـژندنې کې ېـسـتی او په  پـېــې یوازې ریکارډ را اخـئ، ما دي چې دلته خبرې شوي هکلهـرو قومونو په ېد نورو بې شمـ

اعقابو قومونه د ځانگړې پاملرنې وړ دي، ځکه د تأریخي  د ـد ډول چلند شوی دی. خو د راجپوتئــې په معترض یا زائ

                                                           
1- Professor G. W. Leitner  
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ورته  لههکقابو په اړیکي ته نغوته کوي چې ما پورته د یوناني اع يډول ځانگړې لرغونـد له اړخه له یونانیانو سره یو ېلـ

 ــې د ارزښت وړ بوليئــې پـرېږدم چې کومه برخه ئــې د اوس لپاره غوره گڼم چې کانگرس ته ئـوله. پاتې نور ېگوته ونـ

 ــې راوباسي. ئـمگړتیاوې او ماتې او گوډې ېاو نـ

 

 اِچ. ډبـلـیـو. بـیلو

 ۰فارنـهـم رویـل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ېد افغانستان په اتـنـو گرافۍ ک

 یوه پلـټـنـه

 

او د ټاکلي وخت په اډانې کې په موضوع پورې د اړوندو خبرو راټولولو ته ـځـپوهانو غونډې ته لږه موده پاتې ده ېد ختـ

ډې ټـکـیو ته رالن -، دا وخت دومره لنډ دی چې زه باید خپلې ټولې هڅې ایله د هغو مقدماتي کـتـنو سر  مډېـر لنډ وخت لر

 ې په لړ کې مې د هغوی د تعـقـیـبـولو تکل کړی دی.کړم چې د همدې پلټـن

 

                                                           
 2 - Farnham Royal   ژباړونکی -: په مرکزي لندن کې د یوه کلی نوم دی 
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له همدې مودې وروسته ـغـه د افغانستان له پرگنو سره اشنا شوي یو؛ ېـغ په نـېـل څخه ول چې موږ نـېـړۍ له پـېد روانې پـ

ــې ئ ي چې په لړ کېـړنې تر شوي دېـځ هند د پتمنې کـمـپـنۍ له پـلوه زښتې ډېـرې پـلـټـنـې او څـېپه دې الرې کې د خـتـ

او  خپلې اخـیـستـنېددغو لیکنو په هکله . زه به ولیکل شوېـکنې ېډېـرې لـ هکلهد افغانانو او د هغوی د اصل و نسب په 

ـنـو ېد یوې خـپـلـواکې پلـټـنې لپاره د دې پلـټـنـې لوَری د هغو لرغونو او معاصرو سرچـزه به ـږدم؛ ېافکار یوې خوا ته کښـ

 یادښـتونه او یادونې ویـنـو.  هکلهـمـې په ېــې د همدې سـئـکـنو کې ېچې په لـ ومخوا ته واړ

 

د هند د هغې شرحې « 4ایراتوستیـنـز»زېـږدېـز کال ټاکل شوې د  ۰۱ــې د اټـکل له مخې ئـټـه ېچې د مړېـنـې نـ 3سترابو 

: " اندس په هغه مهال کې د هند او آریانا تر  5ـدلی ووېله مخې خبرې کوي چې یونانیانو د الکسندر د یرغل پر مهال لـ

ه ه؛ وروسته د آریانا ستره برخومنځ ځمکنۍ پوله وه، آریانا چې د اندس په لوېدېز کې پرته ده د فارسیانو په ولکې کې 

: "  کې وایي  ترڅ د آریانا د شرحې په ۱کې " نوموړی په بل ځای 6.دوی ته وسپارلهـوله چې له مقدونیانو ېهندیانو ونـ

در ـولې. الکسنېــې په فارسیانو پورې تړاو درلود ونـئـمې چې مخکې ېپرتې سـ«  ـنـې ېځـ» هندیانو د اندس په غاړې کې 

ـه سلوکیوس نـیک» ــې په کښې ودانې کړې. خو ئـمـې ې( څخه بې برخې کړل او د خپلې استوگنې سـ ۹هندیان له ) آریانــي

 ې.لـنـځه سوه پیالنو په بدل کې ورکړېاو پـ ۀواد ۀمـې د یوېدا سـته « ۴۲سندرا کوټس »  هندي «  ۸تور

   

د پر مهال د آریانا یم. ز کلونو کې د الکسندر د بر 33۲دلته ددغو یادښتونو له منځه دوه خبرې راباسو. لومړی دا چې: په 

ــې تر ئـوله چې له مقدونیانو ېـــې د آریانا لویه برخه ونئکې هندي نژاده وکړي دېـره ول او وروسته « یوې برخې» په 

ـوادونو څخه بې برخې ېکې د اندس تر غاړې له پرتو هـ« آریانـي» السه کړه. دویمه خبره دا ده چې الکسندر هندیان په 

ستعمره م» ـشـتې ېـالک مـېــې په کښې جوړې کړې، په دې معنی چې احتماال ً خپلې ښکـئـمـې ېکړل او خپلې د استوگنې سـ

د »  ده ـید شوېئله پلوه تا«  ۴۴پلـیـنـي» ـړۍ وروسته د ېـمه پـېــې رامنځته کړې. د سترابو دغه خـبرې نـئـمې ېسـ« نشین

( کې د شمالي هندوستان  Nat.Hist.vi 23؛ پلـیـني په خپل کتاب )«زېـږدېـز کال ویـل شوې ده ۱۸ـټـه ېپلـیـنـې د مړیـنې نـ

ۍ ټاکي، خو څلور ساتراپ ۀــن هد شمالي هندوستان پول ،جغرافیه پوهان اندس يډېــرد پولې د شرحې په ترڅ کې وایي : "

                                                           
3 Strabo  

 ۴و.گ. تعلیقات ـ  - 4 

 5 - Geog.XV.1.10  

 

7 - XV.2.9 

8- Ariani  

  ۰و.گ. تعلیقات ـ  - ۸ 

 ۴۲ - Sandrakottus  3یقات ـ و.گ. تعل    

 ۴۴- Pliny  : ۱و.گ. تعلیقات ـ    
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 84تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سیند د هغه تر  ۴6ـږي او د کوفس ېنومـ ۴5او پاروپامیسادي ۴4، اري/ هري ۴3، اراکوتي۴۰ورباندې زیاتوي چې جدروسي 

ـږدې ېرخه د الکسندر له برېـد نــږو چې د آریانا یوه بېـکنو له مخې پوهـېټولو وروستی برېـد ټاکي." دلته د پلـیـنـي د لـ

 . ۴۱څلور سوه کاله وروسته په هندي وگړو استوگنه شوې ده

 

 ــېئخپل کتاب د " لرغوني هندوستان د جغراف ۴۹څـخـه شل کاله وړاندې جنرال سر الکسندرکنینگهم « ز ۴۹۸۴»له نن 

ان ـکونو له مخې د شمالي هندوستېنـي د یادښت لـ؛ کنینگهم په دې کتاب کې د سترابو او پلـیۀـــکېالندې ولـۀ " تر نامـــ۴۸

؛ دی هماغه ـژنيېپـ ۀــخبرې کوي، کنینگهم د کتاب په بل ځای کې سندراکوټس د چندرا گوپتا موریا په نام هکلهد پولو په 

ه ل، یو ۀد سترواکۍ تر هرې وروستۍ ژۍ پورې ورساو ۀــــې آشوکا بودیـزم د خپل نـیکئچندرا گوپتا دی چې لمسـي 

۰۲االساډا  »ـنـه یا یوناني ښار نوم ېپالزمـ «یونا» دغسې ځایونو څخه  د 
یادوي ، او له عیسویـته مخکې په درېمې او څلورمې  «

ړۍ ـېپـــې ان تر سلمې زېـږدېـزې ئـلگه وړاندې کوي، او د زباد د بشپـړولو لپاره ېـواک د زباد لپاره یوه بـېـړۍ کې د هندي نـېپـ

وړاندې کوي؛ نوموړی وایی دا هماغه ژبه  لکاَرو ېسایتي اېـکیو پر مخونو د هندي ژب -یوناني او ایندو -پورې د باکترو 

د اېکـیو  ۰۰یا سپـینو هونانو ۰۴ـړۍ کې بیا د اپتـَـالیتیانو ېـړېو پورې ورکه وه خو په شپـږمې پـېده چې تر دوه وو یا درو پـ

یا خالص هندو وو؛   Kshatrya ۰3ـړۍ کې د کاپیسا پاچا کشاتریاېپـ ورپسېپه دی وایي چې . ه شوهپر مخونو را څرگند

یوازې د غزنوي محمود  ۀــــې نئکورنۍ واک چلولی دی چې ځواک  يبرهمن ېـړۍ کې په کابل کې یوېپه ټولې لسمې پـ

ره ـځ ستېخـتــ ـږدې وختونو پورې له منځه الړ نه شو بلکه تر دغه دمه داسې ښکاري چې د افغانستان دېد واکمنۍ تر نـ

ه د ي "اسالم تزیاتوــې نږه بودیزم وو. سر الکسندر کننیگهم ئبرخه باید په هندي نژادو پرگنو ډکه وي حال دا چې دین 

اوښتي محمود غزنوي د واکمنۍ پړاو وکوالی شول پر بومي وگړو اجباري تعصب ور زیات کړي. د بودایي بت پالو 

ړل وش کې وو بلکه یوه دنده وه." نوموړی وایي " بت پالونکي په ډېـر لنډ وخت ـریېکړول او ځورول نه یوازې ساعت تـ

ـځـې آریانا  د معیشت یوه وسیله وه هم ورک ېختـ ـړېو لپاره دېـړېو پـېشول او ور سره جوخت هندي عناصر چې د پـ

 شول." 

 

 ـړۍ تر اوومېېـر د یولسمې پـېد پـَـ، ځکه زموږ يد زښت ارزښت وړ د کتنېد نومیالي پوه او نامتو لرغونپوه پورتني 

ـیدوي. خو پر دغو خبرو غواړم دا ور زیات کړم : ئـځ افغانستان کې د هندي نژادو پرگنو شتون تاېـزې پورې په ختـېلسـ

شول او د اسالمي ورورلۍ تر سیوري الندې هندي عناصر  بې برخېسره له دې چې بت پالونکي له خپلې بت پالنې څخه 

                                                           
 ۴۰- Gedrosi -  باړونکیژ -بلوڅـسـتان  

 ۴3 - Arakhotæ  باړونکیژ -کندهار  -اراخوتي، اراکهوتي یا اراکوزیا  

 ۴4 - Arii -  باړونکیژ -هرات  -اري ، هري ، هریوا 

 ۴5 - Paropamisadæ  :باړونکیژ - د غور غرنۍ لړۍ 

 ۴6- Kophes  - .۵گ. تعلیقات ـو  -  

    ۶و.گ. تعلیقات ـ د ژباړونکي یادونه : - ۴۱ 
18 - General Sir Alexander Cunningham  
19 -Ancient Geography of India  

 ۰۲- Alasadda  :  ۱و.گ. تعلیقات ـ  

 ۰۴ - Aptelites  ،Hephthalites   Eephthalites  : ۹و.گ. تعلیقات ـ  

 
22 - White Huns  

 ۰3- ryaKshat  ۸و.گ. تعلیقات ـ : یادونه  
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 84تر 9 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هندي نژاده پرگنې هم په قومي نومونو  ړېال تر اوسه په هغو ساتراپیو کې چې پلـیـني ورڅخه یادونه ک ورک شول مگر

او هم په خپلو ملي جامو ژوند کوي او هغه ژبه چې پرې غږېـږي هندي جرړه لري. د همدې پـلـټـنې په ترڅ کې به موږ 

د هند  ــېئه پرگنې یو ځل بیا راڅرگندېـږي او اکثره ـځ افغانستان په هر گوټ کې هندي نژادېوروسته وگورو چې د ختـ

 راڅرگندېـږي.  له څانگو څخهپه تأریخ کې د ډېـرو نامتو قومونو یعني د راجپوتانو 

 

ــې د ئـوادونو په منځ کې ېهماغسې چې پورته مو وویل د الکسندر د برېد یوه پایله دا وه چې په اندس کې د پرتو هـ

ـلو ېـال بـېـمې کې د استوگنو پر منځ کې د بـېنته را واړولې او څرگنده ده چې دا اَړونه په ســمـې خپل ځاېاستوگنې سـ

م. ز. ویل شوې ده، د دوستانه  ۰۹۴ـټـه ېیوناني کالونیو له جوړولو سره بدرگه وه؛ د سیلوکیوس نیکه تور د مړیـني نـ

ـرته سپارنه ددې المل شوه چې ېـمو بـېه ددغو سـشرایطو تر سیوري الندې د سیلوکس نیکه تور له پلوه سندراکوټس ت

ول ـمې باید په طبیعي ډېسـ نو له دې کبله ده چې یوناني کالونۍ له ځایه بې ځایه شي مگر تر هندي واکمنۍ الندې راغلې

؛ هندي عناصر دې یو اوږد پړاو نیولی ويکرار کرار په هندي نژادو وگړو ډکې شوې وي. داسې ښکاري چې دې لړۍ 

له  وخـزې پورې برالسي ول ېـړۍ تر اوومې لسـېد یولسمې پـ په اوږدو کېـړېو ېـړېو پـېپـ دـځ افغانستان کې ېټول ختـپه 

ـږي. د دغو ټکیو په پام کې لرلو سره اوس ېټولـورــې لمنه د اسالم د برالسۍ تر سـیوري الندې ئـټې وروسته ېدغې نـ

ونو ـو پرگنو په منځ کې د آریانا د لرغېته چمتو شو چې د افغانستان د اوسنـکولی شو د خپلې پلټـنې ډگر ته ننوځو او دې 

     ـژنو. ېپرگنو استازي وپـ

  

. ۀدېــدیا ۀــآریانا په نام پر مهال د لرغونو یونانیانو د ـواد دی چېېـږي، هماغه هـېـواد چې اوس افغانستان نومـېدغه هـ

ـمې جغرافیوي پولې په ېـسـتـلو د سـېڅخه د نقل قول په اخـ ۰4ایرا تاستـنیـز  ( کې له xv.2.8   (سترابو په خپل کتاب کې 

ـځ کې تر اندس، په سوېل کې تر لوی سمندر، په شمال کې په پاروپامیزس ېدې شرحې وړاندې کوي : " آریانا په ختـ

کې په عین حدودو کې ده چې د  ـدلې او په لوېدېـزېــې د کسپـیـن تر دروازو پورې غځـئـره ده چې د غرونو لړۍ ېراچاپـ

ـلوي. ... د آریانا نوم دومره ېڅخه بـ  ۰۸او پرسیا ۰۹له پاریـتکیـن  ۰۱څخه، کرمانـیه  ۰6ځمکنی ټاټوبی له میدیا ۰5پارتیانو

 ـوادونه ټولېـر برخې، د باکتریا او سغدیانې شمال په ځان کې رانغاړي؛ دغه هـېپراخ دی چې د پرسیا او میـدیا  یو شمـ

یوه  هکلهم. ز کال کې مړ شوی دی، له دې کبله د ژبې په  ۴۸۶ په یوې ژبې خبرې کوي." ایرا تاستـنیـز په  ًتقریبا

 ـتـو ترـخـمې ژبه یا پارسي وه یا پارسي لهجې ته ورته یوه ژبه وه؛ او پ  ېـرنه چې کوالی شو دا ده چې ښایي د سـېانگـ

ــې باید د سوات او د سلیمان د ئنو لمنه  ــې شتون هم لرلی ويئکې له مودې مخـولی، او که ېوو نـ ۀــدمه شکل ن ۀــدغ

ــې د آریانا لپاره ټاکي ښایي هغه پولې وي چې ئغرونو تر لمنو پورې رالنډه وي. هغه جغرافیوی پولې چې ایرا تاستـنیـز 

ندل شوي وي؛ د هردوت په ـژېـمـې د پولو په توگې پـېپه هغه مهال کې د یونانیانو د څپـو د خوځښت په ترڅ کې د سـ

ه ـکواالنو لېدا پولې وروسته د یوناني لـ ،وو ۀـــواد له جغرافیوي ویش سره آشنا نېباید وویل شي چې نوموړی د هـ هکله

 پلوه یادې شوي دي. 
 

پورې  رـځ کې په اندس کې له گلگته تر سمندېموږ د خپلې پلټـنـې د موخې لپاره ویالی شو چې د افغانستان پولې په خـتـ

 ــې د اکسوسئکرمان او خراسان ول؛ او په شمال کې  فارس، ــېئــې عربي سمندر وو؛ په لوېدېـز کې ئوې؛ په سوېل کې 

  ـدلې. ېتر خراسان او پرسیا پورې رسـ په رانغاړلودښتـې  دد خوارزم  ځایهۀ له دغــ او پورېخواجه صالح  ترسیند 
 

برخه  ــې یوهئ ۀـــژندل شوی او نېدی پـ ۀــول نډ عامعیـیـن کې د افغانستان نوم په د پولو په دې ډول یاد شوي تعریف او ت

ـمـې ته د همدې ېکاَرول شوی دی. دا نوم ټولې دغې سـۀ ـواد د وگړو له پلوه په دې نامـــېاو یا ټوله جغرافیه د ټول هـ

                                                           
24 Eratosthenes 
25 - Parthians  
26 - Media  
27 - Karmania  
28 - Parætakene  

۰۸-Persia   ژباړونکی  -: دا په دې معنی ده چې پرسیا یا فارس د آریانا له جغرافیوي حدودو دباندې وو 
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 84تر 11 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د تسمیـوي وجهې له مخې د یوه ۀ ـو پرگنو د نامـــېرکــواد کې د مسلطو ډېېـو له پلوه په هـېـمـې د گاونډیـو او بانـدنـېسـ

ــې یوازې په معاصرو وختونو کې له پارسیانو ئـنه ېعمومي نوم په توگې ورکړ شوی دی؛ او داسې ښکاري چې سرچـ

 ۀـله وروسته د مشخصو وگړو په نامـــېـړۍ له پـېافغانان په تأریخ کې د اتمې پـچې زموږ څخه راغلې وي. سره له دې 

ـړۍ په ېـرې پـېـژندل شوی چې د تـېوو پـ ۀــنۀ مهاله د افغانستان په نامـــۀ هغــــې تر ئـواد ېـږي خو هـېـژندل کـېپـ

ـښود؛ له دغې ېخـپـلواک ملت بنسټ کښـ ۀپـاچـا تر سـیوري الندې د یو ۀــې د خـپـل نژاد له منځه د یوئـمایـیـو کې ېنـ

نادر لومړنی سړی وو چې د  ؛ـمـه د پرسیا تر سلطې الندې راوستلهېنادر شاه دغه ســښې لږ وړاندې کله چې سوبمن ېپـ

ــې د ئونوموله او دا نومونه ۀ ــې د بلوڅستان په نامـــئاو سوېلي برخه ۀ ــې د افغانستان په نامـــئـمې شمالي برخه ېسـ

 ـمـې کې دېـره ول. ېـښودل چې په سـېد تسمیوي وجهې پربنسټ کښـۀ همدغو دوه وو سترو قومونو د قومي نامـــ
 

ـواد مشخص ېــې هغه هـئـمـې د وگړو له پلوه په خپله کارول شوی او پر بنسټ ېخراسان هغه نوم دی چې د همدې سـ

، او دا نوم په خپلو پراخو مشخصاتو کې په هغو پولو پورې اړه لري ۀـژاندېپـۀ ـو د افغانستان په نامـــېچې باندنـ ی دیکړ

«  3۲غاینات» برخه په شمال کې له مشهده، په سوېل کې تر  ځهآریانا پولو ته ورکړل شوي ول؛ د خراسان لوېـدېـچې د 

 پورې د پارسي خراسان پولي روښانوي.
 

بلخ او بدخشان چې اوس افغان » ، باکتریا «مرغاب یا مرو»  3۴بطلـیمـوس آریانا په اوو والیتونو وېـشـي : مرجـیـانه 

او کافرستان په گډون هزاره او کابل تر اندس  33د داردستان »  3۰، پارو پامیزس « هرات» ، آریا «ـږي ېتورکستان نومـ

کڅ » او جدروشیا « غزني او د سلیمان د غرونو لړۍ تر اندسه»  34، اراکوزیا «سیستان او کندهار» ، درنگیانا   «پورې

ه ــې پئو والیاتو استازیتوب کوي چې اوسني نومونه ؛ یاد شوي والیات په څرگنده د معاصر«او مکران یا بلوڅستان

 ـکل شوي دي.ېقوسینو کې لـ
 

ــې ئـر ېــې وړاندې کوي په سمه نه دی تعریف شوی. یو شمـئـکواالن ېـواد هغه بومي جغرافیوي وېـش چې عرب لـېد هـ

ـځې برخې د باختر او شمال ېشمال خـتـ ــې د زابلستان،ئاو سوېـل ۀ ـواد د کابلستان په نامـــېـمایي هـېشمال لور ته نـ

ې برخې د ځبرخې، او  سوېـل لوېدېـ« روهـې » ـځې برخې د ېیادوي؛ سوېـل خـتـۀ لوېـدېـزې برخې د غور په نامـــ

په خپل  اناو زابلست رانغاړي، آریا، پاروپامیزس او باختریانا همارجیان په ځان کې وېـش کابلستان دانیمروز په نوم یادوي. 

ـځې ېخـتـ نیمایي، اراکوزیا او جدروشیا رانغاړي، همدا شان باختر په ځان کې باختریانا او د پاروپامیزس هدرنگیان ش کېوی

ـمایي ېد درنگیانې او جدروشیا نـ ،ټوله اراکوزیا ،او مارجیانا او روهـه ځـمایي لوېـدېـېد پارو پامیزس نـ ربرخې او غو

رخې ې بځـمایي لوېـدېـېـمایي نـېـمروز د درنگیانې او جدروشیا نـېاو نـ رانغاړي او کڅـځې برخې یا کندهار ېـمایي خـتـېنـ

   یا سیستان او مکران په ځان کې رانغاړي.
 

ـمـه ده چې زموږ پلـټـنـه د همدغو وگړو د ېـشـتو پـرگـنـو سـېـو مـېافغانستان د اوسنـ ،په پورتـنـي جغرافیوي تعریف

ـړنې بهـیـر یوه معـیـیـن لوري ته ځانگړی کړو دا به زموږ د سکالو ېوې ده. که موږ د خپلې څــژندلو لپاره ځانگړې شېپـ

ـژندنې کې مهمه دا ده چې موږ ېـلو قومونو په پـېـال بـېلو کې له موږ سره مرسته وکړي؛ د بـود ځانگړې موخې په څرگند

کړی   ژوند ـېئ چې د لرغونو فارسیانو تر سلطې الندې ـژنوېـر و پـېـمې د هغو استوگنو قومونو تر منځ توپـېباید په سـ

 ؛ـژندل شوي ديېـدلو وروسته پـېد سترواکۍ له ړنگـ 35چې د سترالکسندر په الس د داریوش کودومانس  هقومون هاو هغ

څخه ومنو او ورـنې په توگې ېلرغوني تأریخي سرچـ ېمعتبر لیکنې دد هرودت  به لومړی وړاندېـز کوم چېزه ددې لپاره 

څه ریکارډ کړي دي،  ـېئهکله ـدونکو د ملي هویت په ېـمې د لرغونو اوسـېوینو چې ددې سـواو  الرښوونه تر السه کړو

 او له هرودت وروسته لیکواالن به را واخلو گام پر گام پر مخ ځوبه ؛ موږ په هکله څه وایيـمو ېسـ ددوی د استوگنې داو 

ني، پـلـیـد  دوی څه لیکلي دي؛ دا به د نامتو یوناني او التین لیکواالنو لکه هکلهنورو وروسته راغلو وگړو په  چې د

 چې په آسیا کې د رامنـځـتـه شوي ستر لرغوني انقالب په پړاوو په لیکنو کې وپلټو سترابو، بطلیموس، کورتیوس او نور

و په باب چې ددواړو ـوادونېهـد ریانا د فارس او آ دواړوهند او یونان  دی چېپړاو  دا هغه - ـکـنې کړي ديېــې لـئکې 

به نور مرستـندوی توکي او  د متمم لپاره اخځونو راټولو شویو السونه سره ورکړل؛ د همدغو یو بل ته پراته ول تر منځ

ــې ئـکواالنو دي چې زموږ د سکالو پر موخې ېـسـو، دا مرستـنـدوی اخځونه د معاصرو لـېاخځونه تر کـتـنـې الندې ونـ

ز کال  ۴۹۰۸ـږي او په ېنومـ Annlas of Rajistanکتاب دی چې   Tod ، ددغو اخځونو په منځ کې د تادده اچولې روڼا

هغو کسانو کتنې او د سترگو ـر ېیو شمـد کې چاپ شوی دی، دا یو ډېـر ښه معلوماتي کتاب دی؛ ددې تر څنگ به موږ 

                                                           
30 - Gháinát 
31 - Margiana (Murgháb or Marv) 
32 - Paropamisus ( Hazara and Kabul, including Kafaristan and Dardistan)   

  ۴۲و.گ. تعلیقات ـ  - 33 

  ۴۴و.گ. تعلیقات ـ  یادونه : -34 

 35- Darius Codomannus  :  ۴۰و.گ. تعلیقات ـ  
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درن آنالین افغان جرم

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ـغـه د همدغو پرگنو په منځ کې ژوند کړی او خپلې کـتـنـې ېه نــغ پېــې نـئراواخلو چې د ډېـرو کلونو لپاره  لیدلی حال

 ـنې گډې وډې او خړې پړې دي بیا به هم موږ ورڅخه مرسته تر السه کړو. ېـکلـي دي، سره له دې چې دا سرچـېــې لـئ

 

ن د افغانستا ، استازي د ملتونوـږو چې د لرغونې آریانا ېزما په اند د همداسې یوه پالن په روڼا کې به موږ په دې وتوانـ

اورسته ر د و کوالی شو یو په ځـیـر موندل شوی توپـیـر د لرغونو متصرفـیـنو او په دې ډول بهـژنو او ېقومونه وپـ معاصر

 د یرغلگرو سلطنتي کورنیو د پاتې شونو او د اللهاندو بې پاېـښـته لوټمارانو ترمنځ هم او شویو قومونو راغلو استوگن

ښایي زموږ دا پلټـنـه به ونه شي کوالی د هند پر تأریخ باندې نوې روڼا واچوي ؛ ښایي ونه شو کوالی د هند وټاکو.  توپیر

 يچې څنگه له منځه تللي دي ؛ ښایي ونه ش يپه تأریخ کې یوناني سلطنت او د جټانو ) جتیک( د یرغل ډډې روښانه کړ

چې څنگه له خپلو هغو خپلوانو قومونو سره گډ شول چې د  يکولی د هند له تأریخ سره د سایتي سوبمنو تړاو روښانه کړ

کډوالۍ پخواني سیالبي خوځښت او د هند په شمال کې له برهمنانو او کشاتریاوو سره دېره شول؛ څنگه بودایي جټان په 

ه د آریانا سر کولی د هند له تأریخ يشمال کې او برهمني کشاتریا په سوېـل په آریانا کې په گډه سلطه مومي؛ ښایي ونه ش

چې د آریانا هندیانو له هغو پارتي اورپالونکو سره تر سره کړي چې د  يد هغو هندیانو د شخړو تړاو او ډډې روښانه کړ

( کې ــېیپه ایشیا ماینر )معاصرې تورک او ،ۀــې ژوند کاوئارشکي اوږدمهالې برالسې سلطنتي کورنۍ تر واکمنۍ الندې 

ندې د رومیانو پر وړاندې جگړو کې گډون وکړ، څنگه له عیسویت سره په اړیکه کې شول، ــې د پارتیانو تر بـیرغ الئ

زموږ د پلـټـنې پاېـلې چې اوس د  هکلهــې په اسالم ایمان راوړ؛ که ددغو پرگنو د اتـنـولوژۍ په ئاو په پای کې څنگه 

ونې ریـښتۀ و چې پـوه شو د افغانانو د نامــــله خو کولی شېـږي لږ تر لږه ددې هـېافغانستان پرگنې جوړوي  سمې ونه خـ

 مانا څه ده او دا خلک څوک دي. په همدې شرحې به اوس خپـله پلـټـنه پر مخ یوسو. 
 

ـړۍ ېـدلو یوه پـېد ستر الکسندر تر مشرۍ الندې د مقدونیانو په الس د داریوش کودومانس د پارسي سترواکۍ له ړنگـ

ه پـکلی دی. خو د لرغوني پرسیا ېیو بشـپـړ تأریخ لـ هکلهپه او په لړ کې د فارس د پړ ۀد خپل ژوندانــهرودت  مخکې

ـکلي چې موږ ورته د خپلې پلټـنې په لړ کې اړ یو. بیا هم همدغه لږ ېلږ او ان زښت لـږ معلومات لـ ــږدې گاونډې کېېنــ

هغې آریانا،  دم. ز. کال وو،  ۱۵۲ال چې معلومات زموږ اوسنۍ پـلـټـنـې ته د ډېـر ارزښت او پاملرنې وړ دي. هغه مه

ـه برخه ـځېداریوش هیشتاسپ د سترواکۍ خـتـ -چې موږ خبرې کوو د گشتاسپ د زوی دارا  په هکلهخراسان یا افغانستان 

 ۀـغد همد ـېئچې استوگنې بنسټیز ځای جوړوله. دغه داریوش په یوې پارسي کورنۍ  یا پارسي قوم پورې تړاو درلود 

ــې د بلخ ښار ئـنه ېخبرې کوو، او دا دا باختر والیت وو چې پالزمـ هکله ــې پهئـځ کې وو چې اوس ېه شمال ختــواد پېهـ

ــې د زښت لرغوني تأریخ په پاڼو کې پرته ده. داریوش ئوو، هغه بلخ چې اعرابو ام البالد یا د ښارونو مور بللی او جرړه 

( اېـښـی وو، د  36ــې سایروس ) کوروشئگې په الس ورغلې چې بنسټ م. ز. کال کې د سلطنت وا ۵۰۴په ته هیشتاسپ 

ــې ال ئ( پراختیا ورکړه او سلطنت  3۱ــې زوی او ځایـنـیـونکي کامبـیـزس ) کـمـبـوجـیـه، کـمـبـوهـجـيئسلطنت لمنې ته 

د قوم کومه شهزادگۍ   3۸ي د مندانـدای شېـدله )کـېنومـ« 3۹میندین / مندنا/ من دانه » ــې ئکامبـیـز چې مور    ـنـگ کړ.ېټـ

ـدای ې، کـ4۲) کامبیزس یا کامبوهجي  ۀـدېــې کامبـیـزس نومـئد مادانو له قومه وه او پالر  مندانه چې ـږيېویـل کـ، اوسي(

) لودي( سلطنت  43لـیـدي  4۰ــې د کریسس ئلومړی مادان ړنگ کړل او ورپسې ، کامبیز د قوم مشر وي(  4۴شي د کامبوح

  ــې د واکمنۍ تر غمي الندې راغلې. ئـمې ې( تر منځ ټولې سـ 44همدا المل وو چې د اندس او ) هـِلـِسـپانـتفتح کړ، 

 

) پسر  45ـز قومونه یاد کړي لکه پاسرگادي ېمهال د پرسیا لوی بنسـټـ ۀــ(  کې پر دغbk.i.125هرودت په خپل کتاب ) 

لکي او پوځي څانگو چې ظاهراً د سترواکۍ له م   4۱او َمسـپوی 46ي کده / د کورگي زامن( چې یوه شاهي قبـیـله وه، َمروف

                                                           
36 - Cyrus ( Kurush) 
37 - Cambyses ( Kambojia, Kambohji ) 

3۹ Mandane ( Mandana ) -  ۴3و.گ. تعلیقات ـ  
39 - Mandan  
40 Cambyses ( Kambohji ) 
41 - Kamboh  

 4۰ - Crœsus / Croesus :  ۴۱و.گ. تعلیقات ـ  

 43-  (Lúdi) Lydian :  ۴۵و.گ. تعلیقات ـ  

 44- Hellespont ۴۶و.گ. تعلیقات ـ  ـ   

 45 - kada) Sons of the House -Pasargadi ( Pisar :  ۴۱و.گ. تعلیقات ـ   

46 - Maraphi 
47 - Maspoi 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 84تر 12 له :د پاڼو شمیره
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 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

، 5۰، مردي5۴ــې شپانه قومونه دي؛ دایيئچې ټول  5۲، جرماني4۸/ پـنـتیالي، دیروسي4۹سره تړلي قومونه ول، پــنـثیالي

 / سه گر تي دوی ټول کډوال ول.  54او سجارتي 53دراپیکي
 

ــې د افغانستان په اوسنـیو قومونو ئسي وي. د دغو قومونو استازي ډېـری د ټولو یادو شویو قومونو مورنۍ ژبه باید پار

ـواد ېکټ مټ په خپلو قومي نومونو وینو او په پارسي ژبې خبرې کوي. داسې ښکاري چې  پـنثیالي / پنـتـیالي پخوا ددې هـ

رنتـیر( ـښـور پر پولې ) فېد پـکې ۀ ـــځ په وروستي گوټ یا د اندس په پولو کې استوگنه درلودله؛ ددوی په قومي نامـېد ختـ

ـمـو کې د کابل او سوات د سیـنـدونو تر منځ ېپه غرنیو سـ ژ( –)ماهمند، مهاَمـند  55د خیـبـر د تـنگي شمال ته د َمـهـَمـنـدو

(  5۱سـتـر مند« ) دَمها مـَـنـ» د مـَـهـمـَـندو ـې، ئځای پسې یا څنگ ته ۀ ، په همدغـــږي ېنومـ 56نـدیالي ـیو کلی دی چې پـَ 

ه لویه ــې یوئ ۀوي چې په نامـــ ۀــد قومي څانگې نوم راغلی دی؛ که حقیقـتاً  مـَهـَمـند د پارسي د پنتیالي د قوم له پـښـتـه ن

ولسوالي هم شته، سره له دې چې دوی اوس له پښتـنـو سره گډ شوي او په پـښـتو ژبې خبرې کوي ډېـري دودونه او 

ـر لري. د دیروسي د قوم استازي په افغانستان کې د هرات د غرونو په ېــې له نورو پټانانو څخه توپـئـرې  ېظاهري څـ

ۀ په نامـــ« 6۲سدروسی» او «  5۸دروسي» ــې کې د ئدي؛ د دوی ډېـرۍ برخه په لبنان او سور«  5۹دروزي» ـځ کې ېختـ

یوه بله ۀ ي؛ د اندس تر غاړې د کرمان په نامـــد 63د والیت کرمانیان 6۰د فارس د کرمان  6۴ـږي. جرمانیانېموندل کـ

 ــې استوگنه غوره کړې ده. ئولسوالي ده چې وروسته به ورباندې وغږېـږو. دا قومونه اوس کډوال نه دي او ټولو 

 

 6۸داهي مرداه» چې اوس له داهي سره د « 6۹َمـردي » گان دي.  6۱هـزاره 66داهي  65یا د داهستان 64په افغانستان کې دایي

ــې سترابو ټاکلی وو او موږ به ئگډ شوي دي دقـیـقـاً په هغه ځای کې استوگن دي چې د استوگنې موقعیت ۀ په نامـــ« 

( ۱۰( او پـلـیـني د )ِدربیک کي  ۱۴هغه قوم دی چې سترابو د ) ِدربـیـکي ۱۲وروسته پرې نورې خبرې وکړو. دراپـیـکي 

سندرغاړی یا  ،یاد کړی چې مداحۀ ( په نامـــ ۱4کي راجپوت -دهاربي  ( او ) ۱3او نورو د ) دهاربي ییاد کړۀ په نامـــ

                                                           
48 - Panthiali  
49 - Derusiai 
50 - Germanoi 
51 - Daai 
52 - Mardoi 
53 - Dropikoi 
54 - Sagartoi  
55 - Mahmand 
56 - Pandiáli 

 5۱- Mahmand (Great Mand)  :  ۴۹و.گ. تعلیقات ـ    

  

 

 

58 - Darúzi 
59 - Darúsi 
60 - Druses 
61 - Germanoi 
62 - Kirmán 
63 - Kirmáni 

 64 - Daai : .۸۴گ. تعلیقات ـ و     
65 - Dáhistán 

 66 - Dáhi –  ۰۲و.گ. تعلیقات ـ     
67 - Hazárah 
68 - Mardoi 

 6۸ - Mardah -Dáhi :  ۰۴و.گ. تعلیقات ـ      
70 - Dropikoi 
71 - Derbikoi 
72 - Derbikki 
73 - Dharbi 
74 - Dharbi- ki Rajpút 
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 84تر 13 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ژوند کوي چې په ټولنې کې پیکه یا ۀ ( په نامـــ ۱6دی؛ ددغه قوم پایڅوړ اوس په افغانستان کې د ) دَربـَـکي ۱5مطرب قوم

ې د څو َوړوکو وړوکو د لږ درناوي خلک دي چې د هرات او میمنې تر منځ د جمشیدي او فیروز کوهي ایماقو په منځ ک

ـدم چې په افغانستان کې د سجارتي / سه گار تي د قوم ېتوانـ ۀـــو په ډلو کې د یو بل تر څنگ ژوند کوي. زه و نېکورنـ

بلوڅـسـتان کې یوه غرنۍ غونډۍ وموندله. دوی کډوال قومونه دي  ځمې یوازې په لوېـدېـۀ جرړې ومومم، په همدې نامـــ

 ي ده. چې د دواړو ژبه پارس
 

او  ۹۴، بودیوي۹۲، اریـزنتي ۱۸ستروختای  ،۱۹، پارتاکینوی۱۱هرودت وایي چې د مادانو ستر قومونه دا دي : بوسای

ـږي. ېموندل کـ ۀــنومونو په جرړو کې ن ينوم د افغانستان د قوم ۀـڅ یوېد هـپه منځ کې دغو قومي نومونو  د. ۹۰مگي

یا پارسي مـغ  ۹3وگړو معنی ښـنـدي. مگي د غرنیووي چې «  niKohistaکوهستاني » معاصر  ـدای شيېپاراتکین کـ

د افغانستان د لویو قومونو په منځ کې په وړوکو وړکو ډلو کې ژوند ۀ یادېـږي او په همدغه نامـــۀ په نامـــ ۹4اوس د گبر 

ـږي او د ېنومـ ۹5ای ـښـور شمال ته د اندس تر غاړې سوات کې یو ځانگړی قوم دی چې گـَـبـَـري یا گـَـَورېکوي؛ د پـ

ـږي. دوی ېنومـ ۹۱ــیـل ئژ( په یوه وړوکي کلي کې دېـره دي چې گـَـبـر -) بـَـر اندس  ۹6اندس له پاسه د بـَـر اندو یځلوېـد

ر پـمایي کې د سترواک بابر د واکمنۍ ېـړۍ په نـېـنځلسمې زېـږدېـزې پـېد پـ وه؛ـمو کې یوه مهمه قـبـیـلـه ېپخوا په دغو سـ

 »ارسکیانو  گروهن ول او داسې ښکاري چې د پارتیانو یا -. دوی اورۀـدېیاد ۀپه نامــ گـَـبـَـري سوات وات دس مهال

و یځـمو ته راغلي وي؛ هغوی اوس متظاهر او متعارف مسلمانان دي. د لوېدېد واکمنۍ پر مهال دغو سـ «اشکانیانو

اصطالح « ۸۲جـَـور» کټ مټ هماغه د ده، دا  غندلو یوه اصطالحد رټـلو او نوم  ۹۸یا گــَـور ۹۹مسلمانانو په منځ کې د گبر

 ـږي. ېده چې په اسالم کې د عیسویانو او نورو بې ایمانو خلکو پر وړاندې کارو کـ
 

 په سلطنت کې د فارسیانو  ۸۴د کوروش په سترواکۍ کې نور ملتونه چې هروت یاد کړي هغه قومونه دي چې د کریسس

ـژندل ېپـۀ په نامـــ ۸4یا میو نوی  ۸3ژ( چې پخوا د مویونوی  -) لـیدي  ۸۰دا دي : لـیـدوی ۀاوژوند ک ـېئ تر سلطې الندې

یا مریاندي چې  ۸۱چې د لیدوی یا لیدیا په مستعمراتو کې دېره ول؛ مریاندینوی  ۸6، میسوی« فریجي»  ۸5ـدل؛ فریجویېکـ

یا  ۴۲۲یا پـفـله گوني؛ تَرکوی ۸۸ي؛ پـفـله گونوی یا خالب ۸۹؛ خالبویقوم وویوې ولسوالۍ کې استوگن ۀ نامـــ ۀـپه همدغ

یا کـَـروي،  ۴۲3یا بـیـټـنـي و نومول شول؛ کـَـروی ۴۲۰یا تـڼي او بـیـټـنـَـوی ۴۲۴ـرېدلو تـڼـویېتــَـَرکي چې آسیا ته په را تـ

                                                           
75 - Bard or minstrel tribe  
76 - Darbaki 
77 - Busai 
78 - Paratakenoi 
79 - Strukhatai 
80 - Arizantoi 
81 - Budioi 
82 - Magoi 
83 - Magoi or Persian Magh 
84 - Gabr 
85 - Gabari or Gawarai 
86 - Barando 
87 - Gabrail 
88 - Gabr 
89 - Gawr 

 ۸۲ - Giaur :  ۰۰و.گ. تعلیقات ـ  
91 - CRŒSUS 
92 - Lydoi 
93 - Moionoi 

94 - Meionoi 
95- Phrygoi 
96 - Mysoi 
97 - Mariandynoi 
98 - Khalaboi 
99 - Paphlagonoi 
100 - Thrakoi 
101 - Thynoi 
102 - Bithynoi 
103 - Karoi 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 84تر 18 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نومونه د افغانستان  یا پـَـمـفـیـلي. دغه ۴۲۱، یا آیولي، او پـَـمـفــیـلوی۴۲6یا دوري، آیولوی ۴۲5دوروی   یا ایوني، ۴۲4ایونوی

ـز ډول د اندس د پولې په شمال  کې په ځانگړې او دقـیـقې ېد اکثریتو قومونو په نومونو کې استازیتوب لري او په بنسټـ

ـمـې وې؛ په دې خبرې باندې موږ د اېـکـیو او د ودانیو د پاتې شونو ېـشـتې سـېیوناني مـ ول چې توگې په هغو ځایونو کې

 ـټـېېم. ز کال پورې د گریکو باکتري د واکمنۍ د ریکارډونو او ان تر دې نـ ۴۰۶تر  33۲همدا شان له  د شواهدو له مخې

) وړوکي  ۴۲۹ډېـرۍ برخه د ایشیا ماینرشته چې د ستر الکسندر د لښکر  ۀـــږو. شک نېد را وروسته پړاونو له مخې پوهـ

ه ـرو پېنو له منځه استخدام شوې وه چې نه یوازې د جنگي سرتـــې د آسیایي برخې ( د قوموئــې / د تورکـئولتآسیا / انا

توگې بلکه په لښکر کې د نوکرانو او آذوقه رسوونکو، ساتونکو او مالزمینو او نورو په توگې مل ول. پورته مو وویل 

ـدی ېکړې، کـــې د پرگنو په منځ کې جوړې ئـمـې ېاستوگنې سـ -ـوله او د خپل ځواک ېونـ ۴۲۸چې ستر الکسندر اریاني 

ـستې وي چې پورته مو ورته نغوته وکړه. د ېـمو له منځه اخـېـنې د همدغو استوگنو سـېشي سترابو د خپلو اخځونو سرچـ

، تان کالونیس ،ـدلو وروسته په ټول پیاوړي احتمال سره ول چې سوداگرېـشـتـه کـېالکسندر له برید او د یونانیانو له مـ

 ـږدې ته په ډلو ډلو راغلل؛ یوازېېد بډای او د سرو زرو مرغۍ هندوستان پولو ته نـلطنتونه، س ينانوی او گيیوناني شهزاد

ـو داریوش ته خپل کلني باجونه په سرو زرو ورکول او په څرگنده ېاو ټولو شلو ساتراپـ وېشل ساتراپۍ  کېپه هندوستان 

 . ۴۴۲نکی ووـو کې بډای تریـنه باج ورکوېویل شوي چې هندوستان په ټولو ساتراپـ
 

وناني د اصلي  ی ، همخو د الکسندر د لښکر او کمپونو په منځ کې باید وې، وې به، ۀ که نــ دا ټولې خبرې رښتیا وي دا چې

و له لیدیان د ځواک د قایم مقام ډلېۀ پسې په آریانا کې ددۀ ، او هم ډېــر ژر په داو مقدوني قومونو استازو گډون کړی وي

هغو  . دراغلي ويد ځواکونو د پیاوړي کولو او مالتړ لپاره وخت په وخت ژ(  –باکتریک دولت  –سره په گډه )د گریگو 

 ۴۴۴اخاوی / اخاوي »له ځان سره آریانا ته راوړلي ول باید د  او د الکسندر ځای نیوونکو چې الکسندر په منځ کېقومونو 

« ۴۴۱پـانونیـه» یا د «  ۴۴6پاني»او د « پـیـونیان   یا  ۴۴5پایوني»، « ۴۴4بـیـوتـنـیان» یا «  / بویي ۴۴3بوی« »۴۴۰ـي ئیا اکا

» او نور « / بِـسـي ۴۰۴بـِـسوی»  ،«/ دوبري ۴۰۲دوبرای»، « ۴۴۸پـیـوپلی»، « ۴۴۹نوریکوی / نوریکي »نور قومونه لکه 

 وي.   «۴۰3پنگیان »او  «/ پنگایي۴۰۰ ویایپنگ
 

د پاسنـۍ برخې پر پولې باندې یوه زښته لویه د پورتـنـیو یوناني او مقدوني قومونو نومونه مې ځکه یاد کړل چې د اندس 

ځای کې موږ د افغان قومونو او قـبـیـلو یو  ۀـــمـه پرته ده چې د لرغونې باکتریانا یوه برخه جوړوي، په همدغېغرنۍ سـ

 ـکېــې ال تر اوسه ساتلي دي. راځئ هغه نوملـئـر لرو چې کټ مټ د پورته یادو شویو یوناني قومونو نومونه ېلوی شمـ

/ ۴۰5مـیـونای»دي؛ « لودیان »په افغانستان کې ۴۰4« لیدوی / لیدي»ــې موږ ته راکوي: ئته بیا کـتـنـه وکړو چې هرودت 

                                                           
104 - Ionoi 

 ۴۲5 -Doroi  : ۰3و.گ. تعلیقات ـ  
106 - Aèoloi  
107 - Pamphyloi 

 ۴۲۹ - Asia Minor :  ۰۱و.گ. تعلیقات ـ    
109 - Ariani 

      ۰۵و.گ. تعلیقات ـ  -۴۴۲ 
111 - Akháoi 
112 - Achaians  
113 - Boioi 
114 - Bœotians 

115 - Paionoi or Pæonians 

 ۴۴6 - Pannoi :  ۰۶و.گ. تعلیقات ـ   

 ۴۴۱ - Pannonia  : ۰۱و.گ. تعلیقات ـ   

118 - Norikoi 
119 - Piaoplai 
120 - Doberoi 
121 - Bessoi 
122 - Pangaioi 
123 - Pangæans 
124 - Lydoi - Lúdoi or Lodi 
125 - Maionoi 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درن آنالین افغان جرم

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

« ۴3۲ـنوی تبـی اوـنوی یت»؛ ۴۰۸دي«  (ژ –)زي/ خیل  ۴۰۹یموس» «/ ماسي  ۴۰۱ماسای»دي؛ «  ۴۰6میانـي« » میوني

« / آیولي ۴35آیولوی» او « / دوري ۴34دوروی»، «۴33آیونوی / آیوني »، « ۴3۰کـَـروی»دي؛ « ۴3۴بـیـټـنـي تــڼي او»

ــې موږ د څو افغان قـبـیـلـو او قومونو په نومونو کې په وار په ډې ډول وینو ئـلگې ېیوناني قومي نومونه دي چې بـ ههغ

/ ۴4۴؛ او د پـمفـیلویژ( –)الیزي یا الي خیل  / عالي ۴4۲آلي»یا « / علي ۴3۸الي»، «۴3۹دور»، «۴3۱یونس» ، «۴36کرو:»

 لرو. « ۴43فرمولي»یا « ۴4۰پرمولي»لپاره « يپمفیل

 

تړاو ساتـلی وروسته به ووینو  او څرگند ـږدېېقومونو سره زښت نـ یــې له میاني او موسئد افغانستان لودي قوم چې تـل 

 ــې د افغانانو په منځ کې د هند دئـل راوروسته د محمود غزنوي د سلطنت له پړاو سره سم ېـړۍ له پـېچې د یولسمې پـ

و ا لښکري کیفیت -په خپل پوځي  دوی تأریخ په اړوند د هند په تأریخ کې څرگنده ونډه لوبولې ده؛  دا هغه مهال وو چې

 ۍـرو په توگې ډېـر گران ول، د محمود د لښکر ډېـرېشهرت تر السه کړی وو. هغوی په محمود باندې د سرتـ کې ظرفیت

همدوی د محمود  اوي مشرانو د محمود د لښکر د ستـنـې مال جوړوله نوښتگرو او زړورو پوځ ددویبرخه له دوی وه او 

ز کال کې د سومنات نیونه د لودیانو د  ۴۲۰۱ـږي چې په ې.  ویل کـول والیتي گورنرانغښتلي د زښتې وړتیا لرونکي 

ی هندوستان کې ددود زړورتیا له کبله وه؛ محمود په دې کمپاین کې د دې زړورتیا او خدماتو له کبله په  اتوپوځي قطعـ

ل؛ په غزنویانو پسې غوریان راغلل، لودیانو هماغه برم او درنښت چې د غزنویانو وسپارـر مهم مقامونه ېمشرانو ته یو شمـ

لودي مشر  یوـړۍ وروسته بیا هم ېــې هم هماغه درنښت او برم درلود؛ دوې پـئــې درلود، دغوریانو پر مهال ئپر مهال 

د لښکر سر لښکر وو، په دې « غوري» کې د خپلې قبـیـلې له جنگیالیو سره د شهاب الدین ز کال  ۴۴۸3چې په  وو

ماته وخوړله او ووژل شو او د «  ۴45ـرتـوي راجایپ» یا « ۴44رای پـیـهـورا » جگړې کې د هندوستان خپلواک راجپوت 

ـښـې وروسته د غزني د غوري ېپـهندوستان د سترواکۍ واگې د مسلمانانو الس ته ولوېدلې. افغانان وایي چې له دې 

د لودیانو قومي مشر ملک محمود د امـیـر مقام ته لوړ کړ او « غوري»سلـطنـتي کورنۍ دوېـیم پاچا، سلطان شهاب الدین 

ـبـې وروسته د لودیانو ېــې پراخې او پرېـمانې ځمکې ورکړې. له دغې شـئملک محمود او د هغه د پلویانو مشرانو ته 

په چټکۍ په لوړېـدو شو او په پنجاب کې ډېـر ځواکمن شول. د شهاب الدین غوري سوبې د هندوستان او ستوری او بخت 

ـلو افغان قومونو ډله ډله افغانان د اجـیـرو پوځي ېـال بـېـسـتـله او د بـېاو پراخه کرښه پرانـ آزادهافغانستان تر منځ د اړیکو 

ز کال کې گوډ تیمور په هندوستان برېـد وکړ او  ۴3۸۹ـړې وروسته په ېـجنگیالـیـو په توگې هندوستان ته راغلل. دوې پ

گي ، ددې جنلو يهم ملگر اتـوه، په دې یرغل کې د گوډ تیمور په لـښـکر کې د افغانانو ستر جنگي قطعېــې ونـئډیـلی 

«   ۴4۱يڼسروا»،  « ۴46جلواني»ــې د سلیمان له غرونو څخه ئډلې مشري امـیـرملک خضر لودي کوله چې مشرۍ الندې 

جنگیالي بدرگه ول. ددغو خدماتو په بدل کې ملک خضر چې پخوا د ملتان گورنر وو د ډیلي په دولت « ۴4۹نیازي»او 

ـولې تر سرهنده د ټول پنجاب ځواکمن چارواکي ېتر مشرۍ الندې لودیان له ملتانه نـ ۀوگومارل شو او په دې توگې دد

ـښود او د هندوستان د خپلواکو افغانانو یا پټانانو د سلطنتي ېتاج پر سر کښـز کې لودي بهلول د ډیلي  ۴۱۵۲شول. په 

                                                           
 ۴۰6 -Miyáni  :.۰۹تعلیقات ـ  و.گ    

Miyáni 
127 - Mysoi 

 ۴۰۹ -Músá  ژباړونکی  -ځایه دي چې د موسی نوم لري ۴۴۴: په ټول اوسني افغانستان کې 

 ژباړونکی  –په را وروسته پاڼو کې به وگورو چې همدا لیکوال دا قوم د یهودو او عیسی خیل د عیسویانو پاتې شونې هم یادوي  -129 
130 - Thynoi or Bithynoi 
131 - Bitáni 
132 - Karoi 
133 - Ionoi 
134 - Doroi 
135 - Aioloi 
136 - Karo 
137 - Yúnus 
138 - Dor 
139 - Ali 
140 - Aali 
141 - Pamphyloi 
142 - Parmúli 
143 - Farmúli 
144 - Rae Pithora  

 ۴45- Pirthwiraja :  ۰۸و.گ. تعلیقات ـ     
146 - Jalwáni 
147 - Sarwáni 
148 - Niyázi 
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 84تر 16 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ـښود. ددوی تر مشرۍ الندې ول چې ډله ډله افغانان هندوستان ته را واوښتل؛ قومونو له یوې مخې ېــې کښـئکورنۍ بنسټ 

که منځـنـي هندوستان په راجپوتي والیتونو لـز ډول د ېـلو برخو کې په بنسټـېـالبـېـواد پرېـښود او د هندوستان په بـېخپل هـ

د ډهکن په حیدر آباد او یا سوېـلي هندوستان کې د کالونیستانو په بـڼـې دېـره شول. هغو قومونو  ۴5۲، برار۴4۸راجوارې 

« ۴54ماکو« »۴53ـنیټبـیـ»، «۴5۰ناگهـر»، « ۴5۴پان ني»، « لودیان»او هندوستان ته راغلل  هچې افغانستان شا ته پرېـښود

ـږل چې له ېر ول. ددې تر څنگ هر نامتو قوم تر خپلې وسې د خپل قوم لوی او واړه پوځي ډلگي هندوستان ته ولـاو نو

ـوادوالو سره یو ځای او په لوی هندوستان کې ځانونو ته نوي کورونه او ځایونه تر السه کړي. دا کډوال د هندي ېخپلو هـ

، کراولي، حیدرآباد او نورو ۴56، برار۴55ـمـو لکه شیکهاوټ ېنورو سـټولنې په منځ کې په وړو وړو ډلو تیت شول؛ خو په 

ـړۍ ېپه ډېـرو معاصرو وختونو کې، یوازې یوه پـ ـرې او څرگندې ټولنـې جوړې کړې.ېــې خپلې بې شمـئځایونو کې 

ل ې سره دېـره شوـد او په یوه والیت کېڅخه هندوستان ته د کډوالو یو بل بهـیـر راوخوځـ« روهې»مخکې، د افغانستان له 

ددوی د ټاټوبي « روه» څخه راغلی چې ۀ ـږي، د روهیلکـنـډ نوم د روهیلیانو له نامـــېنومـ«  ۴5۱روهیـلکهـنـډ»چې اوس 

ـښـو په ترڅ کې د وگړو د استوگنې د بدلون هغه ېنوم دی. دغه شرحې مې ځکه دلته راوړې تر څو د رامنځته شویو پـ

ـدلو وروسته رامنځته شوی دی. داسې ښکاري چې ېنو په الس د پارسي سترواکۍ له ړنگـانځور وړاندې کړم چې د یونانیا

ـښـې له ډېـرېو اړخونو له یو بل سره موازي ښکاري؛ موږ ددې پلټـنـې په ترڅ کې دومره ېد تأریخ په اوږدو کې دوې پـ

ړو مگر دومره ویالی شو چې پر ـښـو اړخونه په ژورې توگې راوسپېوخت په الس کې نه لرو چې همدا اوس ددواړو پـ

پرسیا باندې یونانیان د سوداگرو، طبـیـبانو او نورو په جامو کې راواوښتـل، مخکې له دې چې مقدونیان پر پرسیا برېد 

وکړي، د پرسیا ډېـرېو پاچاهانو د هغوی اکثریت د اجیرو جنگیالیو په توگې استخدام کړي ول؛ همدا شان افغانان په 

او مخکې له دې چې د  لاجیرو جنگیالیو، شخصي ساتونکو او ان ولسواالنو په توگې استخدام شوهندوستان کې د 

ـړېو ېـړېو پـېـیو کې لودیان په هند کې استقالل تر السه کړي، د افغان سوداگرو کاروانونو د پـېـماېـړۍ په نـېـنـځـلسمې پـېپـ

 . ۀپه اوږدو کې د هندوستان په هر گوټ کې تگ راتگ کاو
 

ـږي ال تر اوسه په ېنومـ«  ۴5۹میانـي» ودیان په بشپړ ډول له افغانستانه ورک شول خو د لودیانو یوه قومي څانگه چې ل

ـږي او په ېنومـ«  ۴5۸پوونده» هماغه لوی قومي نوم په افغانستان کې شته او له یوې بلې قومي ډلې سره گډه شوې چې 

 ۀد میانـیو شرحه ورکړل شوې د میانیو تر نامـــچې شجرو کې  پهنانو کارواني سوداگرۍ کې برالسې قومي ډله ده.  د افغا

 الندې دغه قبیلوي ډلې راځي : 
 

 

 د میاني قومي څانگې

 غوَرني مـَـلـَـهـي سیالج جات / جټ ایسوت لتاه

Latah Isót Ját Siláj Malahi Ghorani 

 مشاني توغ څـمـره سور کیکي څرغي

Sarghi Kèki Súr Samra Tògh Masháni 

                                                           
149 - Rajwára 
150 - Barár 

 ۴5۴ - ipannin ته په کتنې ما ته داسې ښکاري ۀ نامــۀ ، دغــۀــدېپانیني نومــۀ : د سانسکریت د قواعدو بنسټ ایښودونکی ستر عالم او ژب پو

 څخه راغلی وي.ـ ژباړونکی ۀ قومي نامــۀ چې د پانیني نوم قومي نوم وو او باید له همدغــ

 
152 - Nághar 
153 - Bitani 
154 - Mákú 

 ۴55- Shekháwat : 3۲علیقات ـ و.گ. ت   
156 - Karáoli 

۴5۱ - Rohilkhand  : 3۴و.گ. تعلیقات ـ   

158 Miyáni 

 ۴5۸ - Povindah  :  3۰و.گ. تعلیقات ـ  
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 84تر 17 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رهواني لوهاني شکور زوره آهـیـر زمري 

Zmari Ahir Zora Shakúr Loháni Rahwáni 

 کچـیـن

 یا

 خـتـران غرشیـن خـچــیـن

Kachin Khachin Gharshin Khatrán 

 
یـلو او ټـبـرونو د راجپوت په قبـ ۴6۴یا میانهـ ۴6۲ان په خپله د هغوی قبیلوي نوم یعني میانيله استثناء پرته دغه ټول نومونه 

هغه نومونه چې  نو ـرو قـبـیـلو او ټـبـرونو څخه جوړ شویېـږي. له دې چې اوسنی راجپوت قوم له بې شـمـېکې موندل کـ

نه دي راغلي ددې څرگندونه کې «  ۴6۰راجستان )په( کلنۍ» ښاغلي تاد د د ـژندنې کې ېنژاد په پخوانۍ شجره پـ ۀــددغ

ومونه وخت په وخت له خپلو خپلوانو قومونو او نورو سره او ښایي له خپلې قومي ریـښي راجپوت دغه قد کوي چې ښایي 

 ـل شوې چېېي وي، دا لړۍ په لرغونو مهالونو کې د الکسندر په الس د آریانا له سوبې  وروسته هغه مهال پـشوسره گډ 

د راجپوت د قومونو او د هغوی د قـبـیـلو  دوی له یو بل سره په اړېـکه کې شوي دي. د همدې پـلـټـنـې د موخې لپاره ما

ر ـېهڅه وکړم د هغو قومونو توپــ تصنیف پر بنسټۀ د همدغــ کړی دی. زه به ورتصنیف د همدغې مقالې په پای کې 

ـر وکړم چې آریانا ته له لوېدېـز او شمال ېـځ لوري آریانا ته ننوتي او له دوی څخه به د هغو قومونو توپـېوکړم چې له ختـ

ـر وکړم چې د مقدونیانو له برېد مخکې او له هغه راوروسته په آریانا ېــې د هغو قومونو توپـئلوري ننوتي او په لړ کې به 

    کې دېـره ول. 

 

/  ۴63پورته مو د ایشیا ماینر د کریسس له سلطنت څخه یادونه وکړه، د ایشیا ماینر د نورو قومونو په منځ کې تـیـنـوی 

لجـیـو او د خ/ بیـتـَـنـي قومونه هم ول. ددغو دواړو قومونو نومونه په افغانستان کې د پـښـتــنـو  ۴64ـَـنـویتـیـنـي او بـیـت

ـږي ېـدل کـېپه ډول لـ« ۴6۱بـیـټـنـي»او « ۴66توڼـي » یا « ۴65تـڼـي»سلیمان د غرونو د لړۍ د نورو پټانانو په منځ کې د 

و اوالدله لور یوې د  ۴6۹نانو د روایاتو پر بنسټ د لودي قوم د شیخ بیټتړلي بلل شوي دي. د افغا سرهه لودیانو لاو تـل 

راوړی وو او شیخ بیـټ د بـیـټـنـي قوم مشر وو چې د غور په غرونو کې  ایمان ــې نوی په اسالمئچې پالر  څخه راغلی

  ۴6۸. ۀــې ژوند کاوئ

 

خلیفه مروان لمسی حجاج بن یوسف د خراسان او د خالفت پر مهال د  ۴۱۲دغه روایات په لـنـډېـز داسې وایي چې : د ولید

ـږدې ېـمـې ته د برېدگرو په نـېـږل شو. سـېلښکر په مشرۍ ولـ ۀـمـې ته د سپرو د یوېـولو په موخې سـېغورستان د نـ

دگیو اړنگ او شهـزادگیان وشړل شول. یوه له دغو شهز سلطنتونهۀ واړـواد کې یو انقـالب رامنځـته شو، ېـدلو، په دغه هـېکـ

                                                           
160 - Myiáni 
161 - Miyanah 
162 - TAD's Annals of Rajastan  

163 - Thynoi 

 ۴64- Bithynoi  : 33و.گ. تعلیقات ـ   
165 - Tani 
166 - Túni 
167 - Bitani 
168 -Shèkh Bèt or Bait  

   3۱و.گ. تعلیقات ـ یادونه:  -169 

 ۴۱۲ - Walid –  3۵و.گ. تعلیقات ـ  
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 84تر 14 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کې «  ۴۱۴ـمـَـنتـ  » ــږدۍ یاېکــ استوگن د بـیـټـني د قوم مشر بـیـټ په کېـمې ېاو په گاونډۍ سـ ۀـدېڅخه شاه حسین نومـ

ـښـې ېــې غال کوي. " د رامنځته شوې پـئـږي او عزت ېمـَـیـَـن کـ« ۴۱۰متو»پناه اخلي؛ نوموړی د خپل کوربه پر لور 

ـیۍ پر ئد رامنځته شوې رسوا چې قهرېدلي مور او پالر ددې لپاره« ژ  -نجلۍ »نښې چې مخ په څرگندېدو شوې  "، د 

ي پرېـکړه کوي چې له دودونو سرغاړو جوړه دې لی وژغورــې ئــې برغولی اېـښـی وي او خپل کورنی نوم ئخولې 

م د خپل راتلونکي زوۍ کورنۍ د نجلچې  وهپاره اړېـنه د ساتنې په د ویاړ ۀ منځ کې د افغان د نامـــدې سره واده کړي. په 

ډاډه وي؛ شاه حسین د خپل مور او پالر شرحه په دې ډول ورکوي : کله چې  هکلهـز دریځ په ېد مور او پالر د ټولنـ

ضحاک  شوي ، د یرغملۀــې د دماوند د غره په یوه سوري کې له پـښـو وځړاوئـو او هغه ېضحاک ونـ« آسوري» ،فریدون

ه ــې پناه یووړه او پئـدله او د غور د غرونو کڼدونو ته ېکوره وتـښـتـ هـنې استخر کې له خپلېمـکورنۍ  د فارس په پالز

د غور په غرونو کې  له دې مخکېـنې جوړې کړې.  ېــې له خپلو خپلوانو او پلویانو سره ځانته کورنۍ او مـئهمدغه ځای 

ـدل. شاه حسین د ضحاک د ېـیل، افغانان او نور اوسـئراـدل مگر د غور په شاو خوا پولو کې بني اسېـڅ څوک نه اوسـېهـ

ـو، نو د غور شهزادگی کمال الدین محمود د جالل الدین ېمهاجرې کورنۍ له اوالدو څخه دی. کله چې حجاج غور ونـ

د  ۀـدېـ. په همدې وخت کې د شاه حسین پالر چې شاه معزالدین نومۀـږېــې بغداد ته د خلیفه ولید دربار ته ولـئحسن زوی 

ـمـې کې د شیخ بیټ بـیـټـني په کمپ کې پناه ېــې شاه حسین په گاونډۍ سـئـد او ځوان زوی ېمکې ته د حج په سفر وخوځـ

 . واخیستله

 

داسې ښکاري چې دا کیسه د غوري د سلطنتي کورنۍ د بنسټ اېـښودونکي حسن بن ما ته ددغې کیسې منځته په لوېدلو، 

ـدلې ېچې د غزني د سلطنت واگې ورته په میراث ورسـ دهـتـه، مغشوشه او مبهمه بیا راغونډونه سام بن سوري د تأریخ یوه ت

وو چې د هندوستان  ۴۱3تورکي سبکتگیـن ی،، د غزني د سلطنت بنسټ اېـښودونکۀــې واک وچالوئاو په غزني کې 

سین کومې سوداگرۍ لپاره ــې یو له نامتو سالطینو څخه وو. ویل شوي چې دغه حئسلطان محمود غزنوي  ،لوټگر

ه ، لکشوـو سره مخامخ ېـدا په الرې کې له گواښونو او بد مرغـېـرته راسـتـنـېهندوستان ته تللی وو، له هندوستانه د بـ

ــې په اوبو کې ماته شوې وه، بندي شوی وو او نور، په الرې کې د غلو الس ته لوېـدلی وو، کله چې د سلطان ئـړۍ ېبـ

ـږي. سلطان ېـول کـېـرو الس ته ورځي او نـېـولی وو د سرتـېـسي، دی هم چې غلو نـېري د غلو داړه نــېابراهیـم سرتـ

ـنـې ته راوړل شوه او د اعدام سزا ورته واورول ېز پورې د غزني پاچا وو. د غلو داړه پالزمـ ۴۲۸۹تر  ۴۲۵۹ابراهیم له 

و د کورنۍ د څرک له لگول ۀــه، د کیسې له اورېدلو او د هغوکړ ته شوه؛ د پلټـنو پر مهال حسین خپله کیسه پلـټـونکو

ازې یو ۀـــو، د کیسې له اورېدلو وروسته سلطان نېکیسې ته غوږ ونـ ۀوروسته د سلطان دربار ته یوړل شو، سلطان دد

و شو او ان تر ـدېبخت مخ په ځلـ ۀځایه ده چې دد ۀــــې ورته مقام هم ورکړ او له همدغئدی آزاد کړ بلکه په دربار کې 

ـونکي درېیم سلطان مسعود، حسین ځکه د غور د والي په توگې ېـد. د سلطان ابراهیم زوی او ځای نـېسلطنت پورې ورسـ

 . ۴۱4پلرونو او نیکونو په کښې واکمني کړې وه ۀوټاکه چې حسین د غور له والیت څخه وو، غور هغه ځای وو چې دد

 

                                                           
171 - Tuman 

 ۴۱۰ - Matu –  3۶و.گ. تعلیقات ـ   

 ۴۱3 - Sabaktagin  : 3۱و.گ. تعلیقات ـ    
174 - D'Herbelot from Khondemir 
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 84تر 19 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ـنـي او لودي قومونه د لومړي ځل ټافغانانو د شرحې له مخې ښکاري چې بـیـددواړو کیسو له یو ځای کولو وروسته د 

ـیو په نټلوري راغلي وي حال دا چې د بـی یځ څخهـدای شي لودیان له لوېـدېلپاره له یو بل سره په اړېـکه کې شوي وي؛ کـ

 ـولې د غزني دېله کابله نـ ـمې د لوگر لوړې غرنۍ درې،ېویل شوي چې په افغانستان کې د هغوی د استوگنې سـ هکله

ـرته ېـمې په افغانستان کې کندهار ښودل شوی دی. اوس بـېـدلې؛ او د لودیانو د استوگنې سـېزرمت تر ولسوالۍ پورې غـځـ

ــې لري او هغه قومونه چې د متو اوالده ئ هکلهراځو د افغانانو شرحې ته چې د شاه حسین او د شیخ بیټ د لور مـتـو په 

خپل ۀ ( په نامـــ ۴۱5کاغ (ــې تثبیت کړې وي د ئ. شیخ بیټ ددې لپاره چې د شاه حسین د مور او پالر کیسه ــې بوليئ

. پیام راوړونکی څخه وو قبـیـلـېله ( ) دود یا دوم ( ۴۱6د ) دور ، دغه کاغـږيېلـورنوکر په غور کې د شاه حسین ملگرو ته 

دې  «ژ -شاه حسین » شرط ووایي چې شهزادگی ۀ یو وایي دا راز به پهـږي خو ېـیـد سره راستـنـئـرته له مثبت تاېکاغ بـ

ستونزه په دې ډول خو د سترگو په رپ کې دا وړاندېـز مني.  حسین وکړي او شهزاده ۀسره واد«   ۴۱۱هيـمَ » دده له لور 

و زوی نړۍ ته راځي کوي او د دواړو د پټې یارانې په ټـَـس کې ی ۀـړې له متو سره وادېهوارېـږي چې شاه حسین په بـ

غلزوی څخه د غلزیو قبیله ۀ ، او له همدغــنوموي«  ۴۱۹غل زوی»  ــښې له کبلهېد همدغې پــ ــېئچې مور او پالر 

ــې ابراهیم ږدي، له ئاو نوم « ــې څوک دیئخو نه دي ویل شوي چې پالر » . متو یو بل زوی زېـږوي ــږيېرامنځته کــ

ـږي. ېاېـښودل کـ«  ۴۱۸لوی» ــې ئزښته پوهه او لوړه وړتیا ښکاره کوي نو لقب   انهدې چې ابراهیم په ژوند کې له ځ

 لهقبی پاره ــږي نو په همدېېه رامنځته کــقـبـیلڅخه یوه ۀ ، له دـږي ېبدلـ« لودي » ـرېـدلو په ېد وخت په تـ« لوی» دغه 

 »ــې ئهي څخه یو زوی نړۍ ته راځي چې نوم مَ  بي بي اوړي. د شاه حسین له بلې ښځې په لودي نوم« پلرني » ــې په ئ

ې ـرې توگېـرېـدلو د بي بي مـتـو اوالده په بې شمـېاوالده ده. د وخت په تـ ۀقبـیـله دد« سرواڼـیـو» ږدي او د « ۴۹۲سرواڼی

قبـیـله د  ۀپه نامـــ«  ۴۹۴متـي» ــې خپل مورنی نوم وساته او د ئـږي، له دې چې شاه حسین افغان نه وو نو اوالدې ېزیاتـ

ــې او ئده. دا هغه بومي روایات دي چې پورته وویل شول. خو زه دلته وایم چې ) مـتـي ( د یوې لوۀ همدې مور په نامـــ

 ۀــې د فارس په شمال کې د همدان او نیشاپور تر منځ  ژوند کاوئمهمې پارسي قـبـیـلې نوم وو چې په لرغونو مهالونو کې 

( کې Nat.Hist. vi.18یاده کړې ده. پلـینـي هم په ) ۀ په نامـــ«  ۴۹۰مـَـتـیـانـوی» ( کې د  xi.8او سترابو په خپل کتاب ) 

ــې د معاصر هلمند لوېـدېـز او ئاو نورو قومونو تر څنگ یادوي او د استوگنې ځای «  ۴۹4سرنگي» د « ۴۹3مـَـتـیاني » 

( په ۴۹6ځای د ارغنداب په دَرې کې  د ) متـسـتانپخوانی استوگن« ۴۹5متي » غور ښیي. ویل شوي چې په افغانستان کې د 

 په قبـیـلې ورگډېـږي.« متي » اوالده د « هي بي بي  مَ » یوې ولسوالۍ کې وو. د ۀ نامـــ

 

                                                           
 ۴۱5-KÁGH ژباړونکی -: کاغ سوچه پښتو نوم دی چې د هوښیار، پوه او دانا په معنی دی 

 
176 - Dór ( Dód or Dúm ) 

 ۴۱۱ -Mahi :  3۹و.گ. تعلیقات ـ    
178 - Ghalzoe 
179 - Loe 
180 - Sarwáni 
181 - Mati 
182 - Matianoi 
183 - Matiani 
184 - Sarangæ 
185 - Mati 
186 - Matistan 
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 84تر 21 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

،  «اشپون»یا  « ۴۹۱َوَرشـپـون» ــې دا دي : ئتر څنگ درې زامن هم درلودل چې نومونه « متو» شیـخ بـیـټ د خپلې لور 

» یادېـږې ټول په گډه د  ؛ هغه قـبـیـلې چې د همدغو زامنو په نومونه « ۴۹۹کچـیـن یا غرشیـناسماعـیـل او خجـیـن /

قـبـیـلـه هم راځي چې د بي بي متو اوالده دي او د هغې « مـتـي » الندې د ۀ په نوم یادېـږي، تر همدې نامـــ«  ۴۹۸بـیـټـني

په بلوڅـسـتان « ) ۴۸۲سـَـره پـَـري» تر څنگ ۀ ـیـنـي د نامـــ( کې د بـیـت vi.18پلرني نوم ساتي. پـلـیـني په خپل کتاب ) 

ځای کې یادوي  ۀد افغانستان په داسې یو ۴۸۴ــې گام پر گام ووینو( او باکتـريئکې د یوې قـبـیـلې نوم دی چې وروسته به 

یب ته باید په احتیاط دي.  په دغو قومونو کې د نژادونو عجیب ترک ۀـــرې نېڅخه لـ له پورته یاد شوي بیټني چې دومره

 وگورو ؛ د دغه ترکیب پـلـټـنـه له یوې ژورې کـتـنـې او الرښوونې ناشونې ده. 

 

پر بـنـسـټ د بـیـټـنـي قوم له څلور لویو قبـیـلـو څخه جوړ دی : َوَرشـپـون ، اسماعیل، خجـیـن او متو. ې د افغانانو د شجر

وېـشـل شوي دي. دواړه اصطالحات په « خـیـلـو» او « زیــو »  ـلوېـالبـېراځئ وگورو چې څنگه دوی په زښتو بـ

وي. ـتـو خبرې کـخافغانستان کې د هغو قومونو، قبیلو او ټبرونو او څانگو د لومړیو نومونو په پای کې راځي چې په پـ  

کې  ۴۸۰ان او دردستانـږي چې په بلوڅستېـدل کـېپه هغو قومونو کې لـ ۀــپه پارسي ژبو قومونو او ن ۀــدغه اصطالحات ن

ـرو، قطعاتو او د آس سپرو ېپلـیو سرتـ» په عامه معنی د  رل شوې ده چې-ـېعربي انگــ اصطالح« خیـل» ژوند کوي. د 

» ــې ورشو نو گورو چې مسلمانانو د هندي سانسکریت ئده؛ خو که رښـتوني معنی ته ویل شوې  معنی« او نورو په 

وروستاړی « زی » ـږي. د ېلې او د سانسکریت د کوال معنی قوم، نژاد او کورنۍ کـاړو« خیل» ــې په ئکلمه «  ۴۸3کوال

منځـتـه » ــې ئـسـتـل شوی او معنی ېڅخه اخـ« زادان» ـږي راته ویل شوي د پارسي له ېکـ« زي » ــې ئچې جمع 

ص ـږي؛ همدا شان د هغو لویو او ېکـ« سلسله، هابط» او « نسل/ سالله» ، «بچیان» ، «راوړل وړو ډلو تر منځ د تــَـشـَـخــ 

په «  زی» ـږي؛ خو که ورته په ریښتوني معنی وگورو نو ېځانگړې نښه ده چې له یو بل سره د گډو موخو په لرلو راټولـ

» او « زي» دی. ما د افغان قومونو په منـځ کې د «  ۴۸4سی»  د مضاف الیه روستاړی/الحقه حقیقت کې د سانسکریت

ـزه توگې کاَرول شوي دي؛ داسې ښکاري ېــې په برابره او هممانـئـدلی، دواړه ېښکاره توپـیر نه دی لـتر منځ کوم « خیل 

ـر پرته کاَرول شوي دي لکه : د الیزیو  لپاره الیخیل یا د موسی خیلو لپاره موسی زي ېچې دواړه د یوه قوم لپاره له توپـ

مې د لنډون لپاره د افغان قومونو او قـبـیـلـو د  کې ـکېلښـتـنـلـ ېه دـک وړاندې کوم، پېاو نور. الندې تاسو ته یو لښـتـلـ

 وروستاړي غورځولي دي: « خیل» او « زي » نومونو له پای څخه د 

  د قـبـیـلـې تر نامـــۀ الندې دغه ټـبرونه راځيASHPÚN د َوَرشـپـون یا اشپون 

 ابوالفراح اوکري بایي *بهمن *بالمیر

Bálmir* Bahman* Bái Aokri Abulfarah 

                                                           
187- WARASHPÚN or Ashpún 
188 - KHAJĺN , KACHĺN  or GHARSHĺN 
189 - Bitani 
190 - Saraparæ 
191 - Baktri 
192 - Dardistan 

 ۴۸3- Kúla :  3۸و.گ. تعلیقات ـ    

 ۴۸4- Si  : ۱۲ و.گ. تعلیقات ـ  
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درن آنالین افغان جرم

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 *بـَـنـد برشوري *چـکـي *چاالک *چاڼي

Cháni* Chálák* Chaki* Barshori Band* 

 چـَـلـَـپي *امـَـرد دربي دَرگي دَرگاني

Dargáni Dargai Darbi Dámar* Chalapi 

 *دورح بوتاني پالرهېــدر فتح *غران

Gharán* Fatah Dreplára Dotáni Dorh* 

زي همداني نحس *حـیـَرن ربــ   * غوري گــ 

Hiran* Hasan Hamadáni Gurbuzi Ghori* 

 ابراهیم اسماعیل *جاکي خاکي خودو

Khodo Kháki Jáki* Ismáil Ibráhim 

 *خودي *اللي لښـکري *مغزي *مــَـال

Malá* Maghzi* Lashkari Láli* Khodi* 

 نصو نیازي *پایي *َرمدیو *سـَـَمـر

Samar* Ramdeo* Páe* Niázi Naso 

 *سیو شاه ملک ښاخي شـَـمـشـِـر *سیـبـَــتـي

Sibati* Shamsher Shakhi Shahmalik Seo* 

 *سیکري تاجو يڼترکال *تري یوزبک

Uzbak Tari* Tarklánri Tájo Sikri* 

 *یحیی *یوسف َزرباني *زمري 

 Zmari* Zarbani Yúsuf* Yahya* 

نده راجپوتي او هندي نومونه دي په نښه شوي له یوې مخې په څرگ  * هغه نومونه چې په ستوري   

 

« ۴۸۱بالمي»او « ۴۸6ربالـمـی» =«  ۴۸5بامـن» د  تد راجـپـو ــلېکې ښــکــپه سوداگرېـزو چارو  دواړه بهمن او بالمیر

ـژندل شوی ېـپ بوخت ټبرموسیقي غږونکوی او په ټـنگ ټـکور  یود هندوانو « ۴۸۹بـهـنـد»= « بند»ي. د هقـبـیـلوي نومون

سوالنکي  » یا «  ۰۲۲چالوک» ظاهرا ً یو نوم ښکاري چې د راجـپـوت د « چاالکي » او «  ۴۸۸چـَـکي / چـاکي»دی. 

                                                           
195 - Báman 
196 - Bálmir 
197 - Bálmi 
198 - Bhand  
199 - Chaki/ Cháki 
200 - Chálúk 
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 84تر 22 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

قوم دی او « دامـَـَره » په کتاب کې یاد شوی د «  ۰۲۰راجا تـرنگـیـنـي» د « دامره » استازیتوب کوي. «  ۰۲۴اگـنـي کوال

 ده.«  ۰۲4دوده» د راجـپـوت « دور» یا « دورح» څانگه وي. یوه قومي «  ۰۲3رهتور» شوني ښکاري چې د 

 

د «  ۰۲6یرنح. » د قوم استازیتوب کوي « ۰۲5گور»  د د راجـپـوتیو نوم ښکاري چې دواړه « غور» او « غران » 

دواړه هغه « اسماعیل»او « ابراهیم » ـږي. ېنومـ« ۰۲۹ایَرنـا» یوه سوداگره قومي ډله ده چې « ۰۲۱اگر» راجپوتانو د 

اړولی « اسماعیل » نوم په «  ۰۲۸سیـمـَـلـَــه » او د « ابراهیم» نوم په « برهمن » ـدی شي مسلمانانو د ېمونه دي چې کـنو

مغزي » قومي ډله ده. « ۰۴۲جټ جاکهر » ظاهراً د هندو د « جاکي » وي، سیمله د راجـپـوتانو زښته نامتو قومي ډله ده. 

او « سمر» د قبـیـلو څانگې دي. «  ۰۴3پاهـه» او « ۰۴۰مگراسا » د قوم د «  ۰۴۴گــَـهلوت» د راجـپـوت د « پایي» او « 

، د راجـپـوت «سـیـکري»قومي ډلې دي. « ۰۴5سـیـپـات » او « ۰۴4س ــمره » دواړه د راجـپـوت د « سیـباتي» 

« یحیی. » دی« ۰۴۹تري » قوم نوم  ۀدي. په شمالي هندوستان کې د برهمنانو د یو« ۰۴۱سـیـکـَـر»یا «  ۰۴6سـیـکـَـروال»

اړول شوې بڼـه ده چې « ۰۰۲ایسپ»د « یوسف » د قوم اسالمي شوې بڼـه ده؛ همدا شان «  ۰۴۸جوهیا» د راجپـوت د 

میساري »د هندو د « زمري»په ډول ریکارډ کړي دي. « ۰۰۰اسپي وي»او «  ۰۰۴اسپه سیوي»ـکواالنو د ېلرغونو یوناني لـ

 اړول شوې بـڼـه ده. « ۰۰3

 

 ۀــد قوم اړول شوی نوم وي، که داسې ن« سیملې»ـدای شي د راجـپـوت د ېکـ« اسماعـیـل» هماغسې چې پورته مو وویل

پلویان وي، ویل شوي « اسماعیل»د غورځنگ د بنسټ اېـښـودونکي « ۰۰4حشاشینو »وي نو شوني ښکاري چې دوی به د 

یـو د استوگنې ځای د سلیمان د غرونو قوم سره یو ځای شوه، د سرواڼـ« سرواڼـي»چې دا ډله له بـیـټـنـیـو څخه جال او له 

ـمـه وي. سرواڼي د مذهبي ریاضت الره غوره او ېاو ښایي د بلوڅستان په قالت کې د معاصر سرواڼي سـ وپه لړۍ کې و

                                                           
 ۰۲۴ - Solanki Agnikúl  : ۱۴ و.گ. تعلیقات ـ  
 ۰۲۰- Rájátarangini   ۱۰ و.گ. تعلیقات ـ  

 ۰۲3 - Rahtor  : ۱3 و.گ. تعلیقات ـ  

 ۰۲4 - odaD  : ۱۱ و.گ. تعلیقات ـ   

 ۰۲5 - Gor/Gur   : ۱۵ و.گ. تعلیقات ـ   
206 - Hiran  
207 - Agar 
208 - Erana 

 ۰۲۸ - Simala -  ۱۶ و.گ. تعلیقات ـ    

 ۰۴۲- Jat Jákhar :  ۱۱ و.گ. تعلیقات ـ    

 ۰۴۴ - Gahlót :  ۱۹ و.گ. تعلیقات ـ    
212 - Magrasah 
213 - Páha 

 ۰۴4- Sumra :  ۸۱ و.گ. تعلیقات ـ    
215 - Sipat 

 ۰۴6- Sikarwál :  ۵۲ و.گ. تعلیقات ـ     

 ۰۴۱- Sikar باړونکیژ -ـمې کې د یوه ښار نوم دی. ې: د راجستان د شیخاوټ په سـ 

 ۰۴۹-Tari  ژباړونکی ږي چې او د معاصر پاکستان تر ولکې الندې کشـمـیر کې دی.ــېــ: دا قوم په کشمیر کې اوس  
219 - Johya  

220 - Isap  
221 - Aspasioi 
222 - Aspioi 
223 - Maisari 

 ۰۰4- The Assassin Sect :  ۵۴ و.گ. تعلیقات ـ    
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 84تر 23 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مـې کې ـېــې په تخت سلیمان کې د خواجه خضر په سـئـږي چې قبر ېــې تر السه کړ. ویل کـئد شیخ ابراهیم سرواڼي لقب 

ـې په هکله ډېــر ئ د افغانانو په شجرو کې چېې شول تدلته مړ شوی او دوې لوڼې او دولس زامن ورڅخه پادی، دی هم

 ـږي.ېـدل کـېنه لـ څه

 ـو څانگو جوړ شوی دی. ېله الندنـ ۰۰5خــجـیـن، خـچـیـن یا غرشیـن

 

 *بسـي  *باال  *باکل  يال †آجري  †ابـو 

Abú † Ajari † Ali Bákal * Bálá * Basi * 

 † هچنگ †قـلـنـدر  *بوبک *بي بي  بـیـکي بازو

Bázú Bèki Bibi * Búbak * Calander † Changa † 

 حسني غـاښـه گیسو فیروز *دود  دَنـه

Dana Dod * Firoz Gèsú Ghásha Hasani 

 *ـیـن ئکا  * جاوول †جاني  /جانجي  ایسپ *هود  َحـِسـن

Husen  Húd * Isap Janji †  Jáól * Káyin * 

 مالي َمـدي *خضر کـټـه کنزي *کـاکا 

Kaká * Kanzi Katah Khidar * Madi Mali 

 نادر میان موسا مـنـدن *ماسور  ِلـکمَ 

Malik Másúr * Mandan  Músá Myán Nádir 

 رسول پـیـرا †پـیـهـ  پساکني †پال  *پایي 

Paè * Palá † Pasákni Pèh † Pirá Rasúl 

 *شـَـکـَـر شاگل †ادي ښ *سیـن  *سلمي  َرتـَـن

Ratan Salmi * Sèn * Shádi † Shágul Shakar * 

 توران *تـتـار *تار  تاج بیگ *سیاني  شان

Shán Syáni * Táj Beg Tár * Tatár * Túrán  

    وړوکي * امر *اودي 

Udi * Umar * Wŭrúki    

 

                                                           
225 - Khajin, khachin or Gharshin 
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 84تر 28 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بها »معنی « باکل»په نښه شوي د راجـپـوت هندو نومونه دي. د  *په پورتـنـیو نومونو کې هغه نومونه چې په ستوري 

هم د همدغې « بسي » .ده او په سوداگریـزو چارو بوخت د راجـپـوتانو یوه قومي څانگه ده« ۰۰۱سوالنکي« »۰۰6گـِـل

ا د بڼونو او نپه بله وی ویا مرییان« طبقې»ـزې پاړکې ېـټـې ټولنـېراجپوتي قومي ډلې یوه برخه ده چې په لومړیو کې له ټـ

راجپوتانو د  ۰۰۹دواړه ظاهرا ً یوه ډله ښکاري چې د آگـنـي کوال« بوبک» او « بي بي » کروندو لپاره مرییان ول. 

ـک کې هغه قومي نومونه چې ېټـبـر دی. په پورتـنـي لښـتـنـلـ« ۰3۲بـهـیـبا » د قومي څانگې د « ۰۰۸پَرَمره » ، «پونوار»

» او « جاوول»د جټانو قومي څانگې دي.  دي، شوي ښودلپه نښې † د  ومونه چېن په شان« چنگا»او « قـلندر» د 

د « اَمـَـر»قومي ډله ده چې په سوداگریزو چارو کې بوخت ول. « ۰3۰کیهـدار» او « ۰3۴جایـل » ود راجـپـوتان« خضر

په منځ کې تر نورو ډېـر  قوم دی، دا د اندس په غاړې کې د ټولو لویو افغان قومونو« اَمره/ اومره» راجپوت « پَرَمره»

 دسندی او د ا« ووړ، کوشنی/ کوچنی» ــې په پښـتـو کې ئیو کم پیدا افغان نوم دی چې معنی « وړوکي»ـږي. ېموندل کـ

ــې وروسته خبرې وکړو. ئبه  هکلهپه  چېـږي ېپه غاړې کې د دوه وو یا دریو پرتو افغان قومونو په منځ کې موندل کـ

 به د خپلې پـلـټـنې په هکلهسره په تړاو راغلی په دې « خجـیـن» او « اشپون» ، «َوَرشـپـون»له ته دلدغه نوم  ولې دا چې

بوریشکي » هماغه «دَردستان» د « خجـیـن»او « اشپون»، «َوَرشـپـون»خو له دې چې  بل پړاو کې ورباندې روڼا واچوو؛
 اړول شوی« بوریشکي»  نوم د« وړوکي»ښایي د چېکوي ۀ ــرنه ور په زړېنو چا ته دا انگــ دي«  ۰34خجونا»او « ۰33

 .چې په اصل کې هماغه بوریشکي دی خو له قومي کړۍ دباندې د پردیو په لهجو کې بوریشکي شوی دی ويډول 
 

په دوه وو لویو څانگو وېـشـل « مـتـي»اوالده دي. « شاه حسین »او د « بي بي مـتـو» د « مـتـي»مخکې مو وویل چې 

ـزو څانگو ېپه درې بنـسـټـ« ۰3۹غل زوی»یا « ۰3۱غیلجي»یا « غیلزي» دي.«  ۰36لودي»او « ۰35غیلزي»شوي چې 

 ـږي.ېنومـ« ۰4۴پولر»یا « ۰4۲برهان»، «۰3۸توران یا تولر»وېـشـل شوي چې 
 

چې  دي توخي»او بل « هوتک»  ـې ووایوئکه په روښانه « ۰4۰بارو» دي په دوه وو څانگو وېـشـل شوي« توران »

 برهمني قوم نوم دی. ۀپه شمالي هندوستان کې د یو« بارو » یادېـږي؛  ۀنامـۀ په یوه گډه دواړه پ هوتک او توخي
 

 : ملکیار، یوسف یا ایسپ، دولت او عربديي شووېـشـل  څانگوپه څلورو « هوتکي»یا « هوتک»

جوړ دي قومونو څخه له دوه وو شپونو هنـې ئ، خو رښتونی نوم معنی ښـنـدي« پاچا د یار یا ملگريد »  = ظاهراً ملکیار 

؛ ملکیار ـې ورڅخه ملکیار جوړ کړی دیئله یو ځای کولو  او د دواړوـږي ېنومـ«  ۰44جوره» او « ۰43مولک» چې  شوی

سـِــن»چې   ـږيېپه دوه وو څانگو وېـشـل کـ حــ 
  ـږي.ـېنومــ«  ۰46ایـبک»او «  ۰45

 

                                                           
226 - Bhágèl 
227 - Solanki 

 ۰۰۹ - Agnikula  : ۵۰ و.گ. تعلیقات ـ    

 ۰۰۸- Pramara :  ۵3 و.گ. تعلیقات ـ    
230 - Bhiba 
231 - Jáèl 
232 - Kihdar 
233 - Borishki 
234 - Khajúna 
235 - Ghilzi 
236 - Lodi 
237 - Ghilji 
238 - Ghalzoe 
239 - Túrán or Tolar 
240 - Burhán 
241 - Polar 
242 - Bárú 
243 - Molak 
244 - Jora 
245 - Husèn 
246 - Aybak 
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 84تر 25 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سـِــن په خپل وار دغه څانگې لري : اسحاق حــ 
تـب»، « ۰4۸ساک»یا « ۰4۹/ ساهک  سهاک»یا  ۰4۱ کــ 

جالل »، «/ قطب ۰5۲

َمـر ۰5۴ا مـَـر» ، «الدین َرم» ، « ۰5۰مند» ، «/ عــ  کــ 
د  پورې« خیل » وروستـنـي ۀ همدغــ؛ په «عـَلـَـم ۰54شاه »او «  ۰53

ــې په فارس کې د صفوي ئـړۍ په لومړیو کې ېراځي چې د وروستۍ پـ« شاه محمود »او « میرویس » فارس فاتحیـن 

 .په خپل زور واخیست ــېئ  او د فارس تاج سلطنت ړنگکورنۍ 
 

، «۰5۸ښادي/ خادي»، «۰5۹کـدانـي»، « ۰5۱کادیـن»، « ۰56کاتـي »کې دا څانگې راځي : « ۰55هـَـیـبـک»یا « ایـبـک»په 

  «. ۰6۲بادین» ، «عمر»
 

، « ۰64تــَرنـَـک»، « ۰63برات»، « ۰6۰خیـري»، « ۰6۴مالي»په دغو ډلو وېـشل شوي دي : « ایسپ»یا « یوسف»

د « خـیـري »سوداگره قومي څانگه ده؛ «  ۰66مال»ددوي په منځ کې مالي د راجـپـوتانو د  «.عمر»، « ۰65راڼــي»

د « راڼي»ـږي؛ ېنومـ« ۰6۱خیر»راجـپـوتي آگني کوال د پَرَمرې یا  پونوار یا د پووار د قومي څانگې یوه برخه ده چې 

به  هکلهـږي. د برات په ېنومـ«  ۰6۸راڼـیکا» مي څانگه ده چې یا سوالنکي یوه قو« ۰6۹چالوک » راجپوت د آگني کوال د 

ر په هکله مو مخکې خبرې وکړې. د ترنک قومي نوم د ترنک له سینده راغلی دی او اَمـوروسته خبرې وکړو، او د 

 دد شمالي هندوستان « تاري»او « ترین»شوني بریښي چې ددغه سیند نوم له هغو وگړو راغلی وي چې دلته دېره ول، 

 برهمنانو یو څانگه ده. 
 

او « ۰۱3تولر»، «۰۱۰تسادا»، « ۰۱۴مارو» ،«ایسـپ»، «۰۱۲الف »چې د دولت معنی ښندي، دغه څانگې لري : « دولت»

تای « »۰۱۱تراکیـي»ـدی شي ېکـ« ۰۱6تـنـي»یا « ۰۱5تون »او نور. ماروف د یوې ولسوالۍ نوم دی. « ۰۱4تون عثمان»

څخه راغلي دي. « ۰۱۸بـیـتـنـیا »  ــنـېېخپلې مــ ه په ایشیاتیک کې لهـمې تېوي چې د الکسندر پر مهال دغې سـ« ۰۱۹نوی

مهاله دلته دېـره شوي  ۀدلته تر یو يولیـې ته راغلتـکوال غواړي ووایي چې دا وگړي لومړی له اروپا څخه اناې) یادونه : لـ

                                                           
247 - Isác 
248 - Sáhak 
249 -Sák 
250 - Cutb 
251 - Umar 
252 - Mand 
253 - Kuram 
254 - Shah 'Alam 
255 - Hybak 
256 - Kati 
257 - Kadin 
258 - Kadani 
259 - Khadi 
260 - Badin 
261 - Mali 
262 - Khyri 
263 - Barát 
264 - Tarnak 
265 - Ráni 

 ۰66 - Mal  : ۵۱ و.گ. تعلیقات ـ    
267 - Khyr 
268 - Chálúk 
269 - Rániká 
270 - Alif 
271 - Ma'rúf 
272 -Sa'dat 
273 - Tolar 
274 - Tún Utmán 
275 - Tún 
276 - Tani 

 ۰۱۱- Thrakian :  ۵۵ و.گ. تعلیقات ـ       

 ۰۱۹ - Thynoi  ـیـني : تThyni :  ۵۶ و.گ. تعلیقات ـ        

 ۰۱۸- Bithynia  : ۵۱ و.گ. تعلیقات ـ  
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 84تر 26 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نومولې او د الکسندر پر مهال دغې ۀ امــــمه د خپل قوم په نېسـۀ ــې د بـیـتـنـیا په نامـــئــې کې ئولتاو وروسته په انا

 د قومي څانگې ته به وروسته راوگرځو. « عثمان» ( د ژباړونکی - ـمې ته راکډه شوي دي.ېسـ
 

» او «  ۰۹4بایي» ، « ۰۹3بامي» ، « ۰۹۰بابا» ، « ۰۹۴ليا» ، « ۰۹۲اکا» په عرب قومي څانگې کې دا ډلې دي : 

« ۰۹۱آیولین» دواړه یوناني نومونه دي چې د « بایي » او « الي» د قوم نوم دی. «  ۰۹6ناگه» د « اکا«. » ۰۹5ششروزي

» وي. « ۰۹۸بهـیـبا »ـدی شي د راجـپـوت د پووار د قومي څانگې ېکالونیستانو استازیتوب کوي. بابا کـ«  ۰۹۹بـویتـیـن»او 

«  ۰۸۰روسیاه»او «  ۰۸۴چـچـیـراه»یا « ۰۸۲روسیاه -چـچ »د « ششروزي»د شمالي هندوستان  یو برهمن قوم دی. « بامي

د قومي څانگې برخې دي. سره له دې چې ددغې څانگې نوم عرب ویل « ۰۸3چوهان » دواړه د راجپوت د آگني کوال د 

 «عرب»موند، یوازینی شی چې په دوی پسې د  ۀـــڅ عربي عنصر ونېشوی خو موږ د هغوی د نومونو په جوړښت کې هـ

 ترڅنگ کومه سیمه وه،د سیند «  ۰۸4اََربـیس»د  نیونا د وي چېـمه ېد هغوی د استوگنې سـښایي ـدی شي ېنوم تړلی کـ

په   له ډېـریو دغو نومونو سره به د پلـټـنـې یادېـږي.ۀ په نامـــ« ۰۸5پورالي »ـځ بلوڅستان کې د ېخـتـمعاصر په  دوی

ه اوږدو ـړۍ پېې پــنځـمېـږي د پـېراتلونکو برخو کې بیا مخامخ شو، دا ډلې چې په پراخې کچې په یوسفزیو کې موندل کـ

 وغږېـږو.  کې ــې د یوسفزیو په برخېئبه  هکلهـږدول شوې او په ېکې د هلمند د سیند غاړو ته ولـ
 

 توخي په څلورو برخو وېـشـل شوي دي : مـَـهـَمـنـد، ایوب، حسن او نور.
 

 الندې دغه قومي ډلې دي :ۀ د مـَـهـَمـنـدو تر نامـــ
 

 بسي بابکر الیـشیر آشو اکا

Aká Asho Alisher Bábakar Basi 

 ماکو خوایداد عراقي هـني بوران

Búrán Hani Iráqi khwáedád Mákú 

 پوپل پـیـرو ناظر/ناصر موسا ماما

Mámá Musá Názar Piro Popal 

 یونس سوري شمال ښاکي سـیـد

Sayid Sháki Shamal Súri Yúnus 

 

                                                           
280 - Aká 
281 - Ali 
282 - Bábá 
283 - Bámi 
284 - Bái 
285 - Shahrózi 

 ۰۹6- Nága  : ۵۹  و.گ. تعلیقات ـ  

 ۰۹۱ - Æolian :  ۵۸  و.گ. تعلیقات ـ  
288 - Bœotian 
289 - Bhiba 
290 - Chach Rosyah 
291 - Chachairah 
292 - Rosyah 
293 - Chohán 
294 - Arabius 
295 - Purali  
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 84تر 27 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ــې ئپه معنی ده، آچي یو زښت پیاوړی لرغوني هندي قوم دی چې نوم  «۰۸6آچـي » د « آشو» په پورتـنـیـو نومونو کې 

تان ــې زښت لوړ نوم گټلی وو؛ په افغانسئاو بربریت کې  ، یاغیتوبد راجاترنگیني په کتاب کې راغلی چې په خپل تمرد

راجـپـوتانو کې په  په معنی ده چې په« ۰۸۱بور» د « بوران» ـږي. ېـژندل کـېپـۀ کې اوس د اچکزیو/ اڅکزیو په نامـــ

له برهمني قوم سره « ۰۸۹هـَـنا » په شمالي هندوستان کې د « هـَـنـي . » ه یوه قومي څانگه وهسوداگرېـزو چارو کې بوخت

» ـدی شي یوناني کډوال وي. ېسره برابره ده او کـ«  3۲۲دیوتس» او خداداد له « ۰۸۸دادیخدا» له « خوایداد» برابره ده.  

 ۀــراجپوتان دي او ن ۀــدي؛ دوی چې د هندوستان په زښتو لرغونو قومونو کې راځي ن« 3۲۴اهـَـنـا َمکو» په خټه « ماکو 

ـرل شوي چې داوړو قومونو په خپل منځ کې منلي دي؛ ېجټان خو د راجپوتانو او جټانو په منځ کې د یوه قوم په توگې  شمـ

په شمالي هندوستان کې د « 3۲3مـَـمـا » یا « ماما»  وي. یو قومي ټـبـرژ(  –)ساکانو  3۲۰ـدی شي د ساکه سایتیانوېکـماکو 

ـرمه په کښتـنـي معاصر ېیوه برهمني قوم نوم دی. موسا هم ډېـر لرغونی قوم دی چې په لرغونو مهالونو کې اندس ته ورڅـ

«  3۲5ـنـسموسیکـَ » د قوم مشر «  3۲4موسا» ـکواالنو د ېدېـره جات او پاسني سندهـ کې دېـره وو. لرغونو یوناني لـ

آریان وایي چې برهمنانو  وي یعنی د موسی د قوم مشر؛«  3۲6موسی کا»  دغه موسیکنس باید په هندي کې ـکلی دی اوېلـ

ــې له ډېـرو نورو ئد هندیانو مشر موسیکنس د الکسندر پر وړاندې جگړې ته را وپاراوه، خو الکسندر نوموړی او قوم 

موسی " . »، چې نورو ته مثال شيــې له غاړو وځړولئجزاء په ترڅ کې برهمنانو سره دړې وړې کړل او د بې ساري 

اوس د هندوستان په پولو او د سلیمان د غرونو د لړېـو په منځ کې د افغان قومونو په منځ کې د قومونو « ژ" -خیل/ زي 

ـدی ېوي؛ له بلې خوا کـ«  3۲۱ليپـیـوپـَـ» ښایي د لـیـدیانو « پـوپـل» ـرې ژوند کوي. ېد څانگو په شان په ډېـرې لوې شمـ

لـنـډون دی چې « 3۴۴شاه مـَـل »د « مالش»راجپوتي قوم یوه څانگه وي.  3۴۲یا سیسدویا  3۲۸د گهلوت«  3۲۹پوپل» شي 

قومي څانگې ته ورکړی وو او په سوداگرېـزو څانگو کې بوخته یوه نامتو «  3۴۰سري مـتـي/ شري متي»مسلمانانو د 

« ایونوس» ωνεςἼ د یوناني د « یونس » د قبـیـلې نوم دی. « / کهتري3۴3خـَـتـري» د  «سوري» راجـپـوټي قومي ډله ده. 

 په معنی ده. « 3۴4ایونیانو» ژ(  -یون  -) اي یو

 

                                                           
 ۰۸6- Achi  : ۶۲  و.گ. تعلیقات ـ   

297 - Bòr 
298 - Hani = Hana 
299 - Khudádád 

 3۲۲- Diodotus   : ۶۴  و.گ. تعلیقات ـ   

 3۲۴- Makwáhna :  ۶۰  و.گ. تعلیقات ـ    
302 - Sáká Scythians 
303 - Mámá or Mamá 
304 - Músa 

 3۲5- Musikanus : ۶3  یقات ـ و.گ. تعل    

 
306 - Múská 
307 - Paioplai 

 3۲۹ - Popal  : ۶۱  و.گ. تعلیقات ـ  
309 - Gahlot 
310 - Sisodia 
311 - Sháh Mal 

 312- Sri Mati : ۶۵  و.گ. تعلیقات ـ  

 3۴3- khatri  : ۶۶  و.گ. تعلیقات ـ   

 3۴4- Ionian  : ۶۱  و.گ. تعلیقات ـ   
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 84تر 24 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 قومي څانگې دا دي : «  3۴5ایوب»د 

 

 دعوت بابو بهلول بهرام

Bahrám Bahlol Bábú Da'wat 

 کاتي جالل هاوه فیروز

Firoz Háwa Jalál Kati 

غـَـلم میران  /څینسـِـن ناني ــ 

Mirán Mughal Náni Sèn 

 

او « 3۴۱پووار» ؛ بـِـهـیـل د راجـپـوت د ويپه معنی «  3۴6بـِـهـیـل»د « بهلول» ــدی شيېکــ ـو نومونو کېېپه پورتـنـ

وشوه.  ــې یادونهئپه معنی ده چې مخکې « 3۴۸بـهـیـبـا »د « بابو»او  د قومي ډلو یوه څانگه ده« 3۴۹چالوک آگني کوال»

ی؛ ولسوالۍ ته ورکړی د« کـټـواز»ــې د افغانستان په غزني کې د ئیو زښت لرغونی قومي نوم دی چې خپل نوم « کاتي»

ل، ودرېد په کلکه د وگړو په شان دي؛ د کاتـهـي نـیکونه د الکسندر پر وړاندې« 3۰۲کاتهي»دوی ظاهراً کټ مټ د پنجاب د 

ـمـې ته ورکړ چې نن ېــې یوې پراخې سـئـدل او خپل نوم ېسوېـل پر لور وخوځـنیکونو اوالد او اعقاب وروسته د  دغود

له « مـیـّـر»یا د « 3۰3مـِر»په اصل کې د هندوستان د « میران»یادوي. ۀ په نامـــ 3۰۰یا کاتهیاَور 3۰۴ــې د کاتهیا واردئ

دواړه راجپوتیان «  / څینـنسـِ » او « ناني »وگړي دي.  د جرړېقومونو  بومي سترې دښتې څخه دي او د هندوستان د

وي ـدی شي د جټانو د طایفې یوه ډله ېناني کـ»استازیتوب کوي؛ « 3۰5سـِنـگر»او «  3۰4نانـَوگ»دي چې د راجپوت د 

غـَـل او جالل معاصر اسالمي نومونه دي.ـږېنومــ« 3۰6نـَـو ناگه »چې   ي. فیروز، مــ 

 

 دي : الندې دغه قومي ډلېۀ تر نامـــ« ژ -خـیلو » د حسن  

 کالو/خالو عیسی باَرک بابـَـړ آدم

Adam Bábar Bárak Isá Kálú 

 سیکاک پـیـَرک محمد کرمان کاشاني

Kásháni Kirmán Mohammad Pirak Sikák 

                                                           
315 - Ayúb 
316 - Bèhil 
317 - Púár 
318 -Chálúk Agnikula 
319 - Bhibá 

 3۰۲- Káthi :  ۶۹  و.گ. تعلیقات ـ   
321 - Káthiáwád 
322 - Káthiawar 
323 - Mir or Mèr 
324 - Nánwag 
325 - Sègar 
326 - Nau Nága 
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 84تر 29 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

ـو نومونو کې د آدم خیلو نوم به وروسته راشي. بابړ د گوجرو له قـبـیـلې څخه دي. د باَرک نوم به وروسته ېپه پورتـنـ

ی شي ـدېکـ« کالو»د یسوع یا عیسی پیروان.  یعنی وي، د پیروانو کومه ډلهـدی شي د عیسویت ېشي. عیسی کــړل ېوڅـ

 -/ شاید په کابل کې په سیاه خاک بدله شوې وي 3۰۹یکاکش»یا « سیکاک» ډله وي.«  3۰۱کالـَم» د د راجپوتانو د گهلوت

 اسالمي نومونه دي. معاصر مونهقـبـیـله وي. پاتې نو« 3۰۸کهاتري سیگـَـل» ـدی شي د ېکـاو « ژ

 

 یادونه : د کتاب د محتویاتو د ال پوهېدلو او ال غنا لپاره د تعلیقاتو لوستل مه هېروئ

 

 

 

 

 تعلیقات
  

 رحمت آریا

 
۴- Eratosthenes   م . ز. کال کې په سایرن یا معاصرې لیبیا کې زېـږېـدلی  ۰۸۵: ایراتاستـنــیـز / ایراتوتستـنـیـز په

، سپورتي اتـل او ستوری  رم. ز. کال کې مړ شوی دی. نوموړی یوناني ریاضیـپـوه، جـغـرافـیـه پوه، شاع ۴۸۵او په 

، لومړنی پوه وو چې د ځمکې محیط ۀـژاندېــې وپـئنی پوه وو چې طول البلد او عرض البلد ړـژندونکی وو.  دی لومېپـ

محاسبه کړ او لومړنی پوه وو چې د ځمکې او لمر تر منځ ــې ئــې محاسبه کړ، لومړنی پوه وو چې د قطب کوږوالی ئ

ۀ ه هغـې کې چې پیــې د خورا ستر کتابتون درېیم مشر وو او په همدې الکسندرئــې محاسبه کړ. نوموړی د الکسندرئواټن 

ند او یو م. ز کال کې په سترگو ړو ۴۸۱ـږدې ملگری وو. په ېمهال کې د مصر یو یوناني ښار وو مړ شو. د ارشمیدس نـ

 ژباړونکی –م. ز. کال کې مړ سو. ۴۸۵کال وروسته په 

 

م. ز. مړ شوی دی. نوموړی د الکسندر په ملوک  ۰۹۴م. ز. کې زېـږېـدلی او په  3۵۸: په  Seleukus Nikatorـ ۰

نه توده مالطوایفي جگړو کې یو مخکښ او پیاوړی افسر وو. د الکسندر له مړېنـې وروسته د نویو ملوک الطوایفي جگړو ل

 ـږدي. د الکسندر له مړېڼې وروسته دیېلوکي سترواکۍ بنسټ کښـوــې دی په دې بریالی شو چې د سئشوه چې په لړ کې 

م.  3۴۰ر په مگۀ لیونه وشاړبیم. ز کال کې د بابیلیون د ساتراپ یا والي په توگې وگومارل شو او انتیگونس له با 3۰۲په 

ـوله. نوموړي هڅه وکړه چې ېــې ټوله پرسیا او میډیا ونـئغی. له همدغه کال وروسته ـرته بابیلیون ته راېز. کال کې بـ

ې له الرۀ ــې ماتې وخوړله او د یوه وادئـسي مگر د موریا د سترواکۍ سترواک چندراگوپتا ماریا له السه ېهندوستان ونـ

ځې له یوې فارسۍ ښۀ وکیوس د اپامې په نامـــپیالنو د تر السه کولو په لړ کې ورسره ټلواله جوړه کړله. سل ۵۲۲ــې د ئ

ـولې وه. ددې ښځې یوه لور ېــې له ځان سره هندوستان ته د لښکري یون په ترڅ کې بـئکړی وو چې همدا ښځه ۀ سره واد

                                                           
327 - Kálam Gahlòt Rajput 
328 - Saikák 
329 - Saigal khatri 
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 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

م یو ووکړ. سلوکیوس د چندرا گوپتا دولت ته د مگه ستانیـز په نۀ ــې وادئـدله چې له چندراگوپتا سره ېایـپـپـگامـیه نومـ

ـدله چې اوس په هند کې د بیهار د ېـنـه پټالي پوترا نومـېپه هغه مهال کې د چندراگوپتا د واکمنۍ پالزمـۀ. ـږېسفیر ولـ

؛ پلوتارک وایي ـدلېوالیت کې د پـتـنې په نوم یادېـږي. پلوتارک وایي چې سترالکسندر له سندراکوټس سره تکشیال کې ولـ

ـږدې ېـدل. موږ ته ویل شوي چې اندراکوټس به تل ویل چې نـېــې ولـئه لکساندر سره : کله چې اندراکوټس ځوان وو ل

 ژباړونکی -ـواد ټولواک شيېول الکسندر ددې هـ

 

وی ـژندل شې: چندرا گوپتا موریا : د سندرا کوټس، سندرا کیـپـتوس او اندرو کوټس په نومونو هم پـ Sandrakottusـ : 3

م.  3۸۹م. ز کې واکمن شوی او په  3۰۲م. ز کې زېـږېدلی، په  3۱۲ول شوې بڼې دي. په دی چې یوناني یا رومي ته اړ

ز کې مړ شوی دی چې د هند د موریا د سترواکۍ بنسټ اېښودونکی وو.  د موریا له واکمنۍ مخکې ټول هندوستان په 

ـدلو د هندي سترواکۍ لمنه ېنځته کــو وېـشل شوی وو. د موریا د سترواکۍ په رامېـمو او واکمنـېـشتو سـېوړوکو ځواک مـ

 ونکی ژباړ -ـمې ددې واکمنۍ تر ولکې الندې راغلې. ېـځ او بلوڅستان سـېـولې تر آسامه او د افغانستان ختـېله بنگاله نـ

 

شر د مــې ځوان یا کشر پـلـیـنی دی. ئـني او دویم ېــې مشر پلـئـر شوي چې یو ېدوه تنه تـۀ : د پلـیـنې په نامــ Plinyـ ۱

ز کې  ۱۸ز کې زېـږېـدلی او په  ۰3دی په  Gaius Plinius Secundusپلـیـني  بشپـړ نوم گایس پیـلنیس سـِـکوندس  

ـکونکی او فیلسوف وو. دی د روم د سترواکۍ د سمندري ځواک یو پوځي ېـکوال، ناول لـېمړ شوی دی. نوموړی رومي لـ

ـږي چې د خپل مهال یوه بشپـره انسایکلو پـیـډیـا وه. دویم ېنومـ  Naturalis Historiaــې ئافسر هم وو. نامتو کتاب 

ز کې مړ شوی دی. دی هم د لرغوني روم  ۴۰۴ز کې زېـږېـدلی او  ۶۴دی چې په ۀ بـشـپړ نامــۀ پلـیـني هم په همدغــ

 ژباړونکی -دی.ۀ ـیس وو. دی د مشر پلـیـنـی ورارئحقوقپوه او د سترې محکمې ر

 

 کابل سره برابر گڼلی دی. دۀ ــې د هندوکش په لمن کې له پراتــئما چې اکثره کتابونه پلـټـلي کوفس  : Kophes ـ ۵

ـنـځم ټوک په ېدی. ددې کتاب د پـ Indian Antiquaryز کال په لندن کې خپور شوی کتاب  ۴۹۱۸ـلگې په توگې په ېبـ

ه ـکنو له مخې د کوفس شرحېال جنرال الکسندر کنینگهم د لــکوېمهال نامتو لـۀ پاڼې کې د آریان، سترابو او د هماغــ 3۰۸

ـنو په اخځ کټ مټ شرحې لري. د لرغونې آریانا د تعلیقاتو په شرحې کې مې د ېورکوي. نور کتابونه هم له ورته سرچـ

 ـنـو پر بنسټ ورکړې ده ـ ژباړونکیېشرحه د همدغو سرچـۀ کوفس د نامـــ

 

ـمـگړی دی، د ېــې له تحلیلي اړخه زښت نـئد کتاب په سرېـزې کې وایي دا کتاب  ـکوالېـ یادونه : هماغسې چې لـ۶

ږم ـېـږي. زه نه پوهـېـمگړتیا پوهـېـکوال په رښتوني نـېـر ولولي په دې هکله د لـېسرېـزې بیاني شرحه که څوک په ځـ

ده کړي. بله دا چې د لرغونو مهالونو ۀ چې نوموړی دغه څلور سوه کاله له کومه کړي، پلـیـنـي په څرگند ډول یادَونه نــ

ـمه ېــې سـئـکواالنو له پلوه شوي چې ډېریو ېـکنې هم د هغو لـېـنـو لـېـکنې په ځانگړې توگې د رومي او یوناني سرچـېلـ

ې ـنېـچلې ده. اکثراً لرغونې سرچـېـدلې. د هندي وگړو اصطالح د آریایي وگړو د اصطالح په شان پـېوه لـۀ ـږدې نــېله نـ

ـنځو زرو مخکې کلونو پورې رسوي، همدا شان ېـدلو لړۍ ان په پـېد هند په شمال کې د کډوالو آریایي وگړو د استوگن کـ

ـږي. همدان شان د نمرود یرغل د ېـر لړۍ تر درې او څلورو زرو کالو پورې رسـېد چین د یوژي کډوالو د سیالبي بـهـ

وال دغه ـکېـر که څوک راوسپـړي د لـېنو او نورو قومونو یرغلونه او د کډوالۍ بهـافغانستان پر شمال، د توتونانو، تورانیا
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په وینا  ۀـمې او ددېـکوال ددې کتاب په لړ کې هڅه کوي یوناني سـېـستـنـه تر پوښتنې الندې نیسي. پام مو اوسه چې لـېاخـ

 ـژني. ـ ژباړونکیېد یوناني جرړې لرونکي قومونه وپـ

 

ــې ښار پیچلی ښکاري. الکسندر ئـچـلی دی لکه چې د قـفـقـاز د الکسندرېساډا : دا نوم هماغومره پـ: اال Alasaddaـ ۱

هم ویل شوی دی. ما په دې  Alasand ــې ښارونه ودان کړي دي. د االساډا نوم االسندهئـواد ته تللی دی هلته ېچې هر هـ

ـله لرله. په دې هکله ډېـرۍ ېــې هـئکړل چې ما ۀ نــ ـړنه وکړه خو هغه څه مې ورڅخه تر السهېهکله یوه ځلغنده څـ

 د روښانولو لپارهۀ نامــۀ ــې په ځان کې د ځایولو حوصله نه لري. ددغــئـکونه ېادعاوې او شننې شوې چې داسې لنډ لمنـلـ

د  ي او پراکریتي کېـدای شي په پالېـر ټکـیو ته نغوته کړم. لومړی دا چې االسنده کـېبه زه به دلته په لنـډېـز یو شمـ

تیا ـځ کې خپله پراخېالکسندریې اړول شوې لـنـډ شوی نوم وي او دا خبره زښته شوني ښکاري. کله چې الکسندر په ختـ

 ــېئوخت د دود پر بنسټ ۀ ــې ودان کړل او د هماغـئـر ښارونه ېشمـیو ـل کړه نو ېغوښتونکي ملوک الطوایفي جگړه پـ

د هغو ښارونو نومونه چې ما ته څرگند دي دا دي په معاصر افغانستان کې : د اراکوزیا  ـښود.ېخپل نوم ورباندې کښـ

هرات ، د اوپیانو   Alexandria of Arianaکندهار ، د آریانا الکسندریه    Alexandria of Arachosiaالکسندریه : 

ـر په سمه کاپیسا ښودلی دی ېو یو شمــر کسانو غزنی ښودلی دی اې: دا ښاریو شمـ  Alexandria of Opianiالکسندریه 

ــې خلک اوپیان شریف بولي او ډېـري کسان وایي چې دا بگرام دی. لرغونپوهانو د اوپیاني الکسندریه د ستر ئچې نن 

افغان ټولواک او سترواک منندر د زېـږېدنې ښار یاد کړی او ما ته یو ثابته حقیقت ښکاري ځکه دی په خپله د دې کتاب 

ۀ راته روښانه نــ  Alexandria de Caucasusmدې خبرې ته په زغرده نغوته کوي. د قفقاز الکسندریه  په ترڅ کې

یا د آی خانم ښار چې یوکره  Alexandria on  the Oxusدی. دلته څو مبتادله وینم : د اکسوس یا د آموس الکسندریه 

یا اوسنۍ   Alexandria of Prophthasiaزیا الکسندریه هم یاد کړی دی. د پرافتاۀ تید وروسته د یوکره تیدیا په نامـــ

د اوسني   Alexandria on the Indusیاد شوي دي دا دي : د اندس الکسندریه ۀ فراه. او نور ښارونه چې په دې نامــ

نور په معاصر تاجیکستان کې خجند.   Alexandria Eschateـرې الکسندریه ېپاکسان په بهاول پور کې اوچ شریف.  لـ

ښارونه : د بوسیفالس الکسندریه : په جهلم کې الکسندریه : دلته د الکسندر آس بوسیفالس د هیداسپس یا جهلم د سیند پر 

مهال ۀ ته ډالۍ کړ.د کرمان الکسندریه  چې دا هم په هغــۀ ــې د خپل آس نامــئغاړې په جگړې کې مړ شو چې د ښار نوم 

. د سوس الکسندریه په معاصر ایران کې. د تروس الکسندریه، تورکیه. الیندا په تورکیې کې د آریانا د جغرافیې یوه پوله وه

کې. صبرین په تورکیې کې. سکندریه په عراق، مرو، معاصر تورکمنستان کې. اوس راځو د منندر خبرې ته. منندر هغه 

دین لمن پراخه کړه ۀ ــې د همدغــئا ــې لومړی ددولت منل شوي دین بڼه ورکړه او بیئافغان سترواک وو چې بودیزم ته 

ــې څو سترې غونډې راوبللې. ویل شوي چې ئــې وغځوله. په کشمیر کې ئـولې تر هندوستانه پورې ېاو له منځنۍ آسیا نـ

سترواکۍ له ټولو ښارونو څخه دیرش زره بودایي مانکان راوبلل. د همدغو دیرش زرو  ېــې د خپلئیوې غونډې ته 

ـړۍ لرغونپوهان دې شننې ته رابللي چې گڼې د بودایي دین لمنه ان تر مصر پورې ېنولسمې او شلمې پـ مانکانو خبره د

پراخه شوې وه او دې غونډې ته مصري مانکان هم ورغلي ول او دا مصري مانکان یهودي االصله مانکان ول. خو ددې 

 نکیژباړو –ـرنه کوي. ېکتلو په گوماني ډول دا انگـته په ۀ ـې نامـــیوړاندې کوي دوی یوازې د الکسندرۀ خبرې زباد نــ

 

۹  - Aptelites  ،Hephthalites   Eephthalites ـمایۍ کې د افغانستان ېـړۍ په لومړۍ نـې: د شپـږمې زېـږدېـزې پـ

ن، اــې تر تورکمنستان، وزبیکستان، تاجیکستان، قرغیزستئــې سترواکۍ نوم دی چې لمنه ئپه توخارستان کې د هغې لو
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ــې د هندوکش په شمال کې توخارستان ئـنه ېـدله او پالزمـېقزاقستان، ټول معاصر پاکستان، هندوستان او چین پورې رسـ

و ــې په څو څئمهال تر ټولو زوروره سترواکي یعنې د ساسانیانو سترواکي ۀ وو. دا هغه پیاوړې سترواکي وه چې د هغــ

ــې ده. د همدې سترواکۍ پیاوړی زور وو چې ساسانیانو به د باج په ډول پیسې ئځله په شا تمبولې او ان په گونډو کړې 

ۍ ـږي همدا د باج اېکېضربولې. یو له هغو الملونو څخه چې په افغانستان کې د ساساني سترواکۍ ډېـرې اېکۍ موندل کـ

لرغونې آریانا د تعلیقاتو په  ـړنې وکړي. دېـله مند یم په دې هکله ال ژورې څـېدي چې له ښاغلو لرغونپوهانو څخه هـ

ــې د گوپتا د سترواکۍ ئـنې وړاندې کړي دي. همدا سترواکي وه چې په هند کې ېـر شرحې او سرچـېبرخې کې مې یو شمـ

ندا ی» ـي کرونوژیو کې دوی د ئـړۍ کې له هنده په شا وتمبول شول. په لرغونو چیناېټغر ورټول کړخو په شپږمې پـ

Yanda  » تي یي لي دو  یي » او یاYe-ti-i-li-do  »هو وا  » ـړۍ راوروستو کرونوژیو کې د ېاو له عیسوي پـHoa 

په نوم یاد شوي دي او وایي چې د ژنگریا له ستر دیوال دباندې ژوند کوي. په نورو «  Hoa- tunهو وا تن » او «  

، اودل  Abdel، ابدل Eephthalitesفـتــَـالیت یاد شوي دي. لرغونو یونانیانو د ایۀ ځایونو کې د سپینو هونانو په نامــ

Avdel سویتا هونا » ـنـو کې د ېریکارد کړي او په لرغونو هندي سرچـSveta Huna » ،چیونایت  » یا سپـیـنـو هونانو

Chionite »  او توروشکاTurushka هیاطل » ثبت کړي دي. ارمنیانو د ۀ په نامــHaital » فارسیانو او اعرابو د ،

ـځـې آریانا په ژبې خبرې کولې. ددې سترواکي له نامتو سترواکانو ېطل او هیاطلیه په نومونو ثبت کړي دي. دوی د ختـهیا

ــې میـهـیراکوال دی.  ئچې التین شوی دی او د خنجر او تورې مانا ښندي، بل نامتو سترواک ۀ څخه یو هم خینگال نومید

چې په  دَري کې مهر یا خورشید دی او کوال د پښتو کهول او کور دی چې مانا د پښتو میهیر، میر یا نمیر یا، نمر یا لمر 

ــې توره مانا یا توره من دی چې توره او من دواړه پښتو نومونه دي. په ئـږي. بل نامتو سترواک ېــې د لمر د کورنۍ کـئ

نډ وی استاد کتاب چې د افغانستان لدې هکله لوی استاد عالمه حبیبي رح ژوره پلـټـنـه کړې او لوستونکي کوالی شي د ل

ـدنه کړې او د خلکو ددین او مذهب او ېـمـې لـېـي بودایي زایر له سـئـړۍ کې چیناېز پـ ۵۱۲ـږي وگوري. په ېتأریخ نومـ

 ۀـکونو کې یاد کړي دي. دی وایي هپتالیان په بودیزم باور نــېــې په زړه پورې معلومات په خپلو یادښت لـئجامو په هکله 

ـر بودایي زیارتونه او سنگرامې ورانوي حال دا چې ېلري او د څارویو غوښه خوري. په جعلي خدایانو باور لري. یو شمـ

کې  ـنېېـړۍ کې بل چنایي زایر وایي چې د چغانیانو په پالزمـېـې ودان کړل. په درېـیمې زیـږدېـزې پـئـر نورو ېیو شمـ

تیان، ـې زرتشئپتالیانو کې بودایي دین اوس رسمي دین دی خو په منځ کې بودایي سنگرامې دي. دوی وایي چې په ه ۴۲۲

مانکان لري. د بلخ له ښاره دباندې یوه ستره بوایي  3۲۲۲بودایي سنگرامې او  ۴۲۲مانویان او ان نسطوریان شته. بلخ 

چې په ۀ ـدېتهیرا نومـسنگرامې دي. وروستی هپتالي سترواک  یودش ۴۲ـږي. په ترمز کې ېسنگرامه ده چې نووهار نومـ

 ـړنې په زباد رسوي چې هپالیان پښتانه ول وگورئ : ېز کال کې د هندو کابلشاهانو له پلوه ړنگ شو. معاصرې څـ ۶۱۲

Archaeological and Historical Analysis by Aydogdy Kurbanov 2010 Berlin  

  A history of Afghanistan ز کال کتاب ۴۸۹۰د خپل  Yu. V. Gankovskyروسی تأریخپوه یو. وي گنکوفسکي 

خپل  ـماییو کېېپاڼې کې وایي : "د پښـتـنـو نژادي مباحثو ته که پام وکړو دوی د لومړۍ زېـږدېـزې زرېـزې په نـ 3۹۰په 

یوموټیتوب رامنځته کړ... چې د هپتالي سترواکۍ د کنفدریشن له انحالل سره تړلي دي. د پښتنو په نژادي مباحثو کې د 

سره  ۀپتالیانو په ونډې کې موږ د پښتـنـو د تر ټولو ستر قومي اتحاد شواهد وینو، ابدالي د هپتالیانو یا ابدال له قومي نامـــه

« یادېدل. ۀـلـه پورې د پښـتـني ابدالیانو په نامـــېـړۍ تر پـېتړاو لري. سیاه پوشان یا کافران )نورستانیان( هم ان د نولسمې پـ

 ژباړونکی -
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یستم بلکه د برهمنانو د کست د ټولنیز سۀ ـکوال د کاپیسا پاچا کشتاتریا یادوي. کشاتریا نوم نــې: یادونه : لـ Kshatryaـ ۸

پوځي پاړکه وه. کله چې بومي وگړو د یونانیانو د سترواکۍ لمنه ورټوله کړله بومي سالطینو یوناني القاب د اېکیو له مخې 

خپلو نومونو تر څنگ غوره کړ. کورنیز په حقیقت کې د کشاتریا اړول شوې بڼه ده. ــې د ئوغورځول او د کورینز لقب 

توره یا توره کښ. په برهمنانو کې  -تفسیر کړی دی. کښ ۀ عالمه حبیبي رح کشاتریا د توره کش یا توره من په نامــ

 باړونکیژ -نونه کشاتریا بولي.  کشاتریا تر ټولو ستره واکمنه پاړکه ده چې پوځي ځواک او واک لري. راجپوتان ټول ځا

 

ـکـنو کې د لومړي ځل لپاره د ډاکټر گاتلیب ویلیام لـیـتـنر له پلوه وکارول شو. نوموړی په ېـ داردستان :  په اروپایي لـ۴۲

ـږي او په داردیکي ژبې ېـیس ټاکل شوی وو. په داردستان کې داردیان اوسـئز کال کې په الهور کې د یوه کالج ر ۴۹۶۱

غونو ـږي.  لرېرې کوي او په پښـتونخوا خیبر، چترال، پنځکوري، کوهستان ، سوات، گلگت او په کشمیر کې اوسـخب

په نومونو یاد کړي دي او وایي چې « دارادي، دادري او دردي» ـکواالنو لکه پـلـیـني، بـطلـیموس او هرودت دوی د ېلـ

ــې د گلگت ددرې گړدود لري چې د شینا، ئې پراته دي. ژبه دوی آریایان دي چې له پنجابه تر اندسه او چترال پور

په « داردانو» ـکوال دی چې دوی د ې( لومړنی لـ III. 102.105بروشسکي او خوواري په نومونو یادیـږي. هرودت ) 

و زرو د د سرۀ یادوي او د کشمیر او افغانستان په منځ کې ورته ځای ورکوي. مهابهارتا د پي پي لیکا په نامــۀ نامــ

ـږیانو په ستاینې کې دوی یادوي او وایي چې پاچا یودهیشتیرا دوی د شمال د ملتونو په منځ کې د پاندو د زامنو له منځه ېمـ

ـړنې، پروتو داردیک د ېـر معاصرې څـېیاد شوي دي. یو شمـۀ راوړل. دوی په سانسکریت کې د دردا او هماونتا په نامــ

ـژني او وایي چې دوی د پروتو ریگویدا د فرهنگ یوه لرغونې برخه ده. په معاصر ېپروتو ریگویدیک په ډلې کې پـ

 ژباړونکی   -ـرل شوي دي. ېافغانستان کې پشه یان او کوهستانیان په همدې ډلې کې شمـ

 

ا د کتاب نـژندنې لپاره د لرغونې آریانا په تعلقیاتو کې مفصله شرحه وړاندې شوې او د لرغونې آریاېـ د اراکوزیا د پـ۴۴

 کیژباړون –ـژندنه له نورو سره تناقض لري. ېـکوال شرحه او پـېـکوال پوهاند ولسن هم ډېـر شرح کړی دی. د اوسني لـېلـ

 

م. ز کې زېـږېـدلی او په  3۹۲ـږي چې په ېـژندل کـېپـۀ : دی د درېـیم داریوش په نامـــ Darius Codomannusـ ۴۰

دی او یونانیانو کودامانس یاد کړی دی چې د فارس  Artashataــې ارتاشـَـتا ئم م. ز کې وژل شوی دی. اصلي نو 33۲

ــې د سلطنتي کورنۍ میراثي نوم وو. نوموړی د الکسندر د لښـکر ئد هخامنشي کورنۍ وروستی سلطان وو او داریوش 

 ژباړونکی –ــې اعدام کړ. ئپه الس سپک او وکړول شو او بیا 

 

چې د خوښ، ستاینوال )مدیحه سرا، بشاش( په معنی   मन्दनمندانه سانسکریت نوم دی.  : Mandane (Mandana)ـ ۴3

 دی.ـ ژباړونکی

 

م. ز  ۵۱۱م. ز. تر  ۵۶۲ــې ژوند کړی او له ئم. ز. کال پورې  ۵۱۱م. ز. تر  ۵۸۱: له  Crœsus / Croesusـ ۴۱

 ژباړونکی -پورې د لـیـدیا پاچا وو. 

 

تولیې ـدله. د اناېـدل دي. هغه مهال د اوسنۍ تورکیې لوېـدیځ اناتولیه نومــېاناتولیې کې اوسـ: لیدیان   Lydian (Lúdi)ـ ۴۵

ـنـه سردیس وو. اناتولیان په قوم یونانیان دي او شننې وایې چې دوی د یونان د میونیانو د قوم یوه برخه ېد سلطنت پالزمـ

خه وه. هرودت وایي لیدیایان لومړنۍ کسان ول چې د سرو او ده او د تراجان په جگړې کې د تراجانیانو د ټلوالې یوه بر
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ــې خپل خدایان گڼل. دلته لـیـکوال غواړي ووایي ئــې ضرب کړي دي. ماران، غوایان، تندر او باران ئسپینو زرو اېکۍ 

و کې ودیانو په څانگــې لودیان لـیکي په خټه لیدیان دي، خو لودیان په خټې متوزي دي. د لئلودهیان چې دی ۀ چې پښـتـانــ

 ژباړونکی –سیاڼي،نیازي، دوتاڼي، لواڼي، پړانگي، سوري او مروت راځي 

 

د  هیلې په معنی او  –ــې هلس ئ: دا یو التین نوم دی چې له هلس او پانت څخه جوړ شوی او موخه Hellespont ـ۴۶

یلیا په نوم یادېـږي. دا په معاصرې تورکیې یا دردن Dardanellsسمندر یعنې د هیلې سمندر دی او نن د دردنلیس  -پانت 

 ـلې وییکيېپورې دا ده چې د التین هلس او د پښتو د هـۀ کې د اژې او مرمرې د سمندرونو تر منځ یو تـنـگی دی. په زړ

 ژباړونکی –ــږدې دي ېڅومره سره نــ

 

ـکي او معنی ېـې )پـَـسـَـر گــَـد( لــئاوسني فارسي متون    Pasargadi ( Pisar- kada) Sons of the House :۴۱ ـ۴۱

 ژباړونکی  -ــې هغه کسان ښیي چې درانده گرزونه گرځوي. ئ

 

( وي چې په  mandate)   मन्दतेـدای شي د سانسکریت منـدیت ې: د مـنـد معنی کـ Mahmand (Great Mand)ـ ۴۹

، «نیـشـه »، «د ستایـنـې وړ»، «و / ملتهبپه لمب»، «پرتمیـن»، «ځالند»( شوی دی او د  Mand)  मन्द्لنډون مـنـد 

  महान्او ... په معنی دی. او مها په خپله د مهان  « ښکلی»، «مینه ناک»، « ښایسته »، ۀ «بـیـد»، «خوښ »، «غـیـرتي »

اوس راځئ وگورو چې د  –ـږي ېـکوال ادعا غلطه ثابتـېلنډون دی چې د ستر او لوی معنی ښندي. په همدې شرحې د لـ

څومره ځایونه په افغانستان کې لرو: ننگرهار، د مهمند درې ولسوالي په شمالي جغرافیي عرض ۀ ند او مومند په نامــمهم

، په غزني کې په شمالي جغرافیي عرض البلد او ختیځ طول ''E 71° 0' 25او ختیځ طول البلد  ''N 34° 12' 18البلد 

 N 31°ځای نوم؛ په کندهار کې په شمالي جغرافیي عرض البلد ۀ نې د یود استوگۀ د مهمند په نامــ ''N 33° 36' 46 البلد

ځای نوم، په فراه کې په ۀ د استوگنې د یوۀ د مهمند یا سرای مهمند په نامــ ''E 65° 54' 22او ختیځ طول البلد  ''29 '35

ځای ۀ د استوگنې د یوۀ په نامــد مهمند  ''E 64° 8' 14او ختیځ طول البلد  ''N 32° 43' 47شمالي جغرافیي عرض البلد 

د سمندر له  ''E 70° 31' 11او ختیځ طول البلد  ''N 33° 57' 19نوم، په ننگرهار کې په شمالي جغرافیي عرض البلد 

دوه نور ۀ نوم، بیا هم په ننگرهار کې د مهمند درې په نامــۀ غرۀ د یوۀ متره لوړ د لوی مهمند په نامــ3۸3۰سطحې 

د مهمند په  ''E 68° 29' 26او ختیځ طول البلد  ''N 33° 41' 50کې په شمالي جغرافیي عرض البلد  ځایونه، په غزني

د  ''E 69° 54' 0او  ''N 34° 16' 19ځای نوم، په ننگرهار کې په شمالي جغرافیي عرض البلد ۀ د استوگنې د یوۀ نامــ

یوه سیمه، په فراه ۀ د مهمندو په نامــ ''E 70° 36' 14او  ''N 34° 2' 42ځای نوم او په ۀ د استوگنې د یوۀ مهمند په نامــ

د مهنمدو په  ''E 64° 8' 20او ختیځ طول البلد  ''N 32° 43' 48په شمالي جغرافیي عرض البلد ۀ نامــۀ کې په همدغــ

اوبو بهیر، په لوگر د ۀ د کم مهمند په نامــ ''E 70° 34' 34او  ''N 33° 58' 57د اوبو بهیر، په ننگرهار کې په ۀ نامــ

ځای نوم په زابل کې د سمندر له سطحې ۀ د استوگنې د یوۀ د مهمند په نامــ ''E 68° 53' 14او  ''N 33° 57' 56کې په 

 N 34°یو غر، ددیورند پر کرښې په ۀ په نامــۀ د مهمندو د غر ''E 69° 14' 49او  ''N 34° 34' 15متره لوړ په ۴۸۴۹

 Eاو  ''N 35° 49' 31متره لوړ د مهمندو غر، په فاریاب کې په ۴۲۶۱د سمندر له سطحې  ''E 71° 10' 45او  ''2 '25

ځای، ۀ د اوبو بهیر. همدا شان په پښتونخوا کې د د مهمند ایجنسي په نامــۀ د وادي شور مال مهمند په نامــ ''58 '57 63°
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 84تر 35 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دۀ یو غاښی، د مهمندو به نامــۀ مند کنډو په نامــڅلور قباییلي سیمې، د دیورند پر کرښې د کوټ مهۀ د مهمند په نامــ

 ژباړونکی -د استوگنې سیمهۀ استوگنې سیمه،  د گرهي مهمند په نامــ

 

د دې دایي  ''E 66° 46' 37او ختیځ طول البلد  ''N 32° 37' 47: په زابل کې په شمالي جغرافیي عرض البلد Daai ـ ۴۸

ـې هم بولي چې ښایي د دایي د قوم او د راجپوت د چوهان د قبیلې له ئِده چوپان  یوه نامتو سیمه ده چېۀ چوپان په نامــ

 E 65°او ختیځ طول البلد  ''N 31° 27' 25ترکیب څخه جوړ نوم وي. په کندهار کې په شمالي جغرافیي عرض البلد 

 ''N 36° 59' 46افیي عرض البلد ځای نوم، په بدخشان کې په شمالي جغرۀ د استوگنې د یوۀ د دایي کلي په نامــ ''20 '55

ځای نوم، په غور کې په شمالي جغرافیي عرض ۀ د استوگنې د یوۀ د ِده دایي په نامــ ''E 70° 28' 8او ختیځ طول البلد 

ځای نوم، په بادغیس کې په ۀ د استوگنې د یوۀ د دای په نامــ ''E 63° 35' 2او ختیځ طول البلد  ''N 34° 11' 37البلد 

ـې د پ شتې ئنوم چې خلک ۀ غرۀ د یو ''E 64° 31' 21او ختیځ طول البلد  ''N 35° 7' 55غرافیي عرض البلد شمالي ج

 'E 65° 58او ختیځ طول البلد  ''N 36° 20' 35یادوي، په سرپل کې په شمالي جغرافیي عرض البلد ۀ دایي بست په نامــ

 ژباړونکی –د یوې دَرې نوم دی. ۀ د دایي مزار کینجک په نامــ ''19

 

د  ''E 70° 14' 11او ختیځ طول البلد  ''N 36° 38' 21: په بدخشان کې په شمالي جغرافیي عرض البلد   Dáhiـ   ۰۲

د استوگنې یوه سیمه. همدا شان په سندهــ کې د گوټ داهي رند، په بلوڅستان کې د داهي دک په ۀ دَهي او دهي په نامــ

 د اوبو بهیر.ـ ژباړونکیۀ لوڅستان کې د داهي ژور په نامــد استوگنې سیمې او هم په بۀ نامــ

 

رده»د میدان ښار د نرخ په ولسوالۍ کې د      Dáhi- Mardah  :۰۴ـ  ۰۴ د »یو کلی وو چې وروسته ۀ په نامــ« ِده م 

ۀ د له همدغــکلي نوم بایۀ بولي. حال دا چې ددغــ« ِده حیات»ـې خلک ئنومول شوی وو او اوس ۀ په نامــ« مړو د کلي

ــې ئیو ځای دی چې ځیني کسان ۀ داهي مرداه څخه راغلی وي. او هم د نرخ د ولسوالۍ په بر سر کې د سرمردې په نامــ

ــرنې له مخې ویلی ېیم خو د یوې ډاډمنې انگـــۀ ډاډه نـ« صد»سم دی یا « سر»کې ۀ نامــۀ صدمرده بولي. دا چې په دغــ

ماردي قوم د ځمکني ویش د پیل ۀ ــې د سر یا پیل څخه ده چې ښایي د همدغــئو موخه باید سم وي ا« سرمرده»شم چې 

اوس به د هغو ځایونو نومونه په ټول افغانستان کې راواخلم چې د مردا/ مرده نوم په  –ــدل.  ېکومې برخې ته به ویل کـــ

والی لري چې په شمالي جغرافیي  متره لوړ ۰۸۰۴کښې راغلی دی : په غزني کې یو غر دی چې د سمندر له سطحې 

پروت او په دغو نومونو یاد شوی دی : گوره مرده،  ''E 68° 38' 49او ختیځ طول البلد  ''N 33° 36' 9عرض البلد  

 'N 34° 18کوِه مردهه، کوِه مرده، کوِه مارده، کوِه مرداهـ، کوِه مرِده، بیا په هرات کې په شمالي جغرافیي عرض البلد  

ــږي، بیا په بامیانو کې په شمالي ېد استوگنې یوه سیمه ده چې شش مرده نومــ ''E 62° 18' 19تیځ طول البلد او خ ''58

ۀ د ده مرده، او ِدِه مرده او دخمرده په نامــ ''E 66° 41' 10او ختیځ طول البلد  ''N 34° 22' 41جغرافیي عرض البلد 

 'E 68° 59او ختیځ طول البلد  ''N 36° 6' 48جغرافیي عرض البلد یوه د استوگنې سیمه لرو، په بغالن کې په شمالي 

او ختیځ طول  ''N 32° 39' 20د استوگنې سیمه، په روزگان کې په شمالي جغرافیي عرض البلد ۀ د ده مرده په نامــ ''32

 'N 31° 10رض البلد د استوگنې سیمه، په نیمروز کې په شمالي جغرافیي عۀ د صد مردې په نامــ ''E 65° 57' 35البلد 

د استوگنې سیمه، په سرپل کې په شمالي جغرافیي عرض ۀ د ِده مرده په نامــ ''E 61° 51' 42او ختیځ طول البلد  ''21

د استوگنې سیمه، بیا په نیمروز کې په ۀ د دَه مرده په نامــ ''E 66° 17' 22او ختیځ طول البلد  ''N 35° 46' 37البلد 

د استوگنې ۀ د دَه مرده او ِده مرده په نامــ ''E 62° 40' 39او ختیځ طول البلد  ''N 30° 10' 9لبلد شمالي جغرافیي عرض ا
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 84تر 36 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یو  ''E 65° 47' 12او ختیځ طول البلد  ''N 34° 33' 19بله سیمه، د غور په والیت کې په شمالي جغرافیي عرض البلد 

 E 66°او ختیځ طول البلد  ''N 34° 22' 41افیي عرض البلد ، په بامیانو کې په شمالي جغرۀځای دی د ِده مرده په نامــ

 N 32°ــږي، په زابل کې په شمالي جغرافیي عرض البلد ېد اوبو د بهیر یوه څانگه چې دریای ِده مردا نومــ ''17 '41

ي جغرافیي عرض ځای نوم، په هلمند کې په شمالۀ د یوۀ د دامرده په نامــ ''E 67° 23' 44او ختیځ طول البلد  ''44 '51

 ژباړونکی  –یو زیارت ځای دی ۀ د زیارِت ِده مردا په نامــ ''E 64° 28' 41او ختیځ طول البلد  ''N 32° 40' 40البلد 

 

بدله شوې بڼه ده چې اوس  Gâvur: په اسالم کې له کفر او بې ایمانه سره هم معنی ده. دا د تورکي د گاور  Giaurـ  ۰۰

 ژباړونکی –ـږي په عربي کې کافر او پښتو او فارسي کې گبر دی. ېویل کـ Gourو ا  Gower َجور د گــَـور

 

ځایه دي چې د دور نوم لري: ننگرهار: دور بابا، دور با دره، خوست : دور  ۵۰په ټول افغانستان کې   Doroiـ  ۰3

مد کلی، لغمان: گوشه دور یا کوټکي دوه ځایه، دور کنده، پکتیکا: خواجه دور خیل، دور څلی، دور څلی هواره، د ر اح

گوشته دور، روزگان: دور گل کلی، دور شــَــنــَک، د ر افشان رود، دور شــَــنــَک مانده،  زابل: دور خیل، هلمند: کوه 

دور بیني، سر دور بیني، دوربیني، دور خیل، لوی دور مانده، پنجشیر: کوه بغل دور، دورې کډو، روِد دور بیني، بدخشان: 

ور، ویدین دور، منجین دور، بهار دور، نشیب دور، چدیک دور، گور دور، غجین دور، شپ دور، گله دور، جرین ویکا د

دور، امران دور، دور آب، ییالق مینو دور،دور خیج، دایکندي: کونټي ال دور، بامیان: جِر دور الي، تولي دور، غزني: 

 خواجه دور خواجه فقیر، فراه: جر دور بست. ژباړونکی

 

ویل شوی چې د وړوکي آسیا معنی ښندي  Μικρὰ Ἀσία: ایشیا ماینر په یوناني کې میکرا آسیا  Asia Minorـ  ۰۱

ــې آسیایي تورکیه ده چې د آسیا د ئــې انادولو او په عربي کې اناطولیه ویل شوی دی او بله معنی ئچې په تورکي کې 

ـځ یا د ېې ډېـرۍ برخه په ځان کې رانغاړي. اناتولیه د خـتـوروستي غرني کـنـډو استازیتوب کوي او د معاصرې تورکی

ــې د مدیترانیې سمندر او لوېـدیځ ته ئـمـې په معنی ده. د اناتولیې په شمال کې تور سمندرگی، سوېـل ته ېلمر خاتو د سـ

ې د سمندر گیو تر منځ د ـیـجئـیـجې سمندر دی. د مرمرې سمندرگی د باسفور او دردانالیس له الرې د تور او د آئــې د آئ

 ژباړونکی –ـلوي. ېـکه جوړوي او اناتولیه له تورکیې او اروپا څخه بـېتړښت لـ

 

ـږدو، او یو ځل د تخت جمشید جوړښت ته ېــې کښـئـر شو او یوې خوا ته ېکه د لیـکوال له دغسې یوې غټې ادعا تــ ۰۵

تخت جمشید جوړښتیز کار په هماغه پړاو کې چې فارسي او ـدلوري او هم د انجنـیرۍ له اړخه وگورو د ېله تأریخي لـ

ید ـښـې له کبله د تخت جمشېـمې کې د یوې پـېــې په هکله ښکرور تبلیغات کړي څرگندېـږي چې په سـئیهودي سرچینې 

دی  مـژندونکی ښاغلی ناصر پور پـیـرار چې زما دوست هېکار هماغسې نا بشپړ پاتې شو. د معاصر ایران نامتو لرغونپـ

ه وگړي ـږدې دوه میلیونېثبت شوې چې یهودو په فارس او بابیلون کې نـۀ ـښـه په تأریخ کې د پوریم په نامـــېوایي چې دا پـ

ـږدې پړاو ته ېپړاو کې تر سره شوې چې کار د خالصون نـۀ ووژل او دا عام وژنه د تخت جمشید د جوړولو په هغــ

ې دا ـتمې لسـیـزې کېـړۍ په شپـېول. پور پـیـرار وایي کله چې د شلمې پـۀ ن نـــدلی وو او رسماً په کې څوک استوگېرسـ

وخت د پوریم د جنایت د ۀ تخت وموندل شو اکثراً امریکایي یهودي بنسټونو د تخت جمشید ډبر لـیـکي د یهودو د هماغــ

ا پښتو هم فلم او تأریخي شننه لـیکلې او مپټولو لپاره د شیکاگو پوهنتون ته یووړلې. پور پیـرار د تخت جمشید په هکله یو 

وي جوړ شوی نو څنگه به کوروش ۀ ـږي. پور پیـرار وایي کله چې تخت او ارگ نــېژباړلې ده چې تخت جمشید نومـ
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 84تر 37 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

منطق پر بنسټ داسې بریښي چې د ۀ کوالی شول له ساتراپیو څخه باج د ځانگړو مراسمو په ترڅ کې ومني؟ د همدغــ

ـکنې ېــې د سیاسي الملونو له کبله دغسې احتماال تبلیغاتي لـئکواالنو په دې هکله یا زښته مبالغه کړې او یا ـېهماغه مهال لـ

 ژباړونکی –کړي او زموږ اوسنی لـیکوال ښاغلی بلـیو له زباد پرته پر هماغو خبرو شخوند وهي. 

 

ـمې کې د یوه ښارگوټي ېهماشیل پَردیش په سـ : دا نوم ما ته هندي ښکاري. په هندوستان کې د سوالن د  Pannoiـ   ۰۶

 ژباړونکی –نوم دی 

 

ــې ایتالیا او ئـځ ته د دانیوب سیند، لوېـدیځ ته ې: دا د روم د سترواکۍ یو والیت وو چې شمال او خـتـ  Pannoniaـ  ۰۱

نځ کې وېـشل شوې ده چې د پولند ـوادونو په مېــې دلماتي )کروشیا( او موسیا وو. دغه سیمه نن د هـئنیکوریم او سوېـل ته 

ـمې په ځان کې رانغاړي. دغه نوم د ېـر لوېـدیځې برخې، د اطریش، کرواتیا، سلووینیا او بوسنیا هرزگووینیا سـېیو شمـ

د مردار، نمجن، پلنـډي یا باتالق او د سانسکریت پاني یا اوبه  Penاروپایي ژبو او سانسکریت له گډولې جوړ شوی چې 

 ژباړونکی –ـږي. ېکـۀ ــې تورې ککړې اوبــئ دي او معنی

 

ـې د میان وییکی راغلی دی. دلته ئ: اوس به د افغانستان هغه سیمې دلته رایادې کړم چې په نومونو کې  Miyániـ  ۰۹

 یادوم چې په لمن لیک کې ډېر ځای نیسي : بامیان : کوِه میان کوه، میانۀ جغرافیوي طول البلد او عرض البلد ځکه نــ

پوزه، میان ِده، روزگان: کوِه میان دهان، فراه :میان کوه، کندهار: میان کلی، کندهار میان کوه دوه ځایه، هرات دشت 

میان رودي، وردک: میان دِه یک، وردک: میان خیل، کندهار: میان کوه درې ځایه، کندهار: میان کاریز، وردک: میان 

ه، کندهار: میان جوی درې ځایه، په غور کې یو ځای او په فراه کې دوه قول، نیمروز: میان دشت، هرات: دَرِه میان کو

ځایه میان کوه، غزني : میان، روزگان کې میان کوه دوه ځایه، بدخشان : کوه میان کوه، هلمند: میان غر، هلمند: میان تل، 

دو کوه، هرات: میان جو دوه  وردک: میان قول درې ځایه، غزني: کوِه میان قول، بامیان: کوِه میان گلي، غزني: میان

ځایه، هرات میان کوه دوه ځایه، نیمروز، میان رودي، وردک: میان کوه، بامیان: میان قول دوه ځایه، بغالن: میان ِدِه، 

بدخشان: میان ِدِه، هلمند: کوِه میان جا، میان جر، میان کوه، میان رودي، میان کوه، میان جو، فراه: میان کاریز، میان 

ندهار: میان، میان کوه غونډۍ، میان کوه مانده د اوبو بهیر، میانشین دښته، نیمروز: میان رود، غزني: میان کوه، پشته، ک

میان کلی، بدخشان: میان شهر، لغمان: میان پور، روزگان: میان داو، وردک: کوِه میان قول، کوه میان بند، سِر میان قول، 

بدخشان: کوه میان پشته، هرات: میان کَوک اندگ، غور: میان تیغه دوه ځایه،  میان دو کوه، بامیان: میان ِدِه شورشوري،

توخار: میان شهر، دیورند کرښه: میان کلی، بادغیس: میان تیغه گاو خورک، وردک: میان ِدِه، بغالن: میان کوه، لنډه دا 

 ژباړونکی –ځایه دي چې د میان وییکی لري  ۴۱۸چې په ټول اوسني افغانستان کې 

 

ــې چوهان پریتوي راجا درېـیم دی ئیا پریتوي راجا او درېـیم بشپړ نوم  Prithviraj: پریتوي راج   Pirthwirajaـ  ۰۸

ــې ماته وخوړله. نوموړی د اجمیر، ډیلي او شمالي ئز کال کې د سلطان شهاب الدین غوري له السه  ۴۴۸3چې په 

ز  ۴۴۸۴ان له قبیـلې څخه دی. هندي تأریخ وایي چې نوموړي په هندوستان هندو پاچا وو. دی د راجپوتانو د قوم د چوه

ــې ژوند ونیو مگر د حسن ئکې د تـریـنو په لومړۍ جگړې کې سلطان شهاب الدین غوري ته ماتې ورکړه او شهاب الدین 

شهاب الدین  ز کال کې سلطان ۴۸۸۰ــې شهاب الدین خوشي کړ، خو په بل کال په ئـلمه پالنې ددود پر بنسټ ېنیت او مـ

ــې راوست او هلته ئــې ژوندی ونیو او غزني ته ئغوري د ترینو په دوېمې جگړې کې پریتوي راج ته ماتې ورکړه، هغه 
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 –ــې ړوند کړ. د پریتوي راج له ماتې وروسته وه چې هندوستان د اسالمي سالطینو الس ته په بشـپـړې توگې ولوید. ئ

 ژباړونکی

 

ـمه د ېـږي او دا سـېټ : د هندوستان د راجستان د راجپوتانو یوه قبـیـله ده چې کچـَوهـه نومـ: شیکهاو Shekháwatـ 3۲

یادېــږي. دوی ادعا لري چې د راجپوت د نومیالي جنگیالي امره سر شیکاوه بچیان دي او شیکاوي ددوی ۀ همدوی په نامـــ

 ژباړونکی –واکمن وو. 

 

ـنـځه ویشت زره کیلومتر مربع پراخوالی ېپَردیش کې د روهـیلکـنـډ والیت پـ: د هندوستان په اوتـر  Rohilkhandـ 3۴

د  ــې اودهې پراته دي.ئـځ ته ېــې نیپال او ختـئــې اوټاراکنډ، شمال ته ئــې د گنگا سیند، لوېـدیځ ته ئلري چې سوېـل ته 

پور او نور. ددې ښار نوم په مهابهاراتا کې د ــې دا دي : بریـلي، رامپور، بیجـنور، پیلیبهـت، شاه جهانئښارونو نومونه 

مدهیا پَردیش په نوم یاد شوی دی. د هندوستان تأریخ وایي چې مغول پاچا اورنگزیب عالمگیر د راجپوتانو د پاڅون د 

ې چې په . له دۀټکولو او مخنیوۍ لپاره د پټانو یوسفزیو د قبیلې له منځه روهلیانو ته د هندوستان شمال کـیـټـهـر ور وسپار

ونومول شو. په پښتو کې ۀ ځای نوم هم د روهلیکنډ په نامـــۀ ـره دېره وه نو ددغــېرامپور او بریلي کې د روهیلیانو شمـ

ـږي. د پاني پت له جگړې وروسته چې مرهټه وو ماتې خوړلې ېروه د غره په معنی ده او روهیلیه د غرنیو په معنی کـ

ز کلونو په لړ کې د اودهې نواب صفدر جنگ له مرهټه وو  ۴۱۵۰او  ۴۱۵۴کړ. د وه، مرهټه وو په روهیلیانو برید و

ـې ـئــې ماته ورکړه او روهلیکنډ ئـدل روهیلیه افغانانو ته ېوغوښتل چې افغانان په شا وتمبوي. مرهټه له پونې وخوځـ

روهیلکنډ په ظابطه خان برید وکړ ز کال کې مهادجي سیندها د  ۴۱۱۰په ۀ. ــې په ظابطه خان وپلورئـو. خو وروسته ېونـ

مرهټه وو د روهیلیانو ټوله شتمني د آسانو، اوښانو او پیالنو په گډون لوټ او د نجیب الدوله ۀ. ــې په شا وتمباوئاو هغه 

 ،ــې هم خلک ولوټلئــې را واېـسـتل. له روهلیکنډ وروسته مرهټه وو په اودهې برید وکړ هلته ئاو هډوکي ۀ ــې ونړاوئقبر 

د اودهې نواب د بریتانیا له هندي کمپنۍ مرسته وغوښتله او شل زره بریتانوي سرتیري له بنگال څخه اودهې ته راغلل. 

 ژباړونکی –

 

: دا په افغانستان کې د کوشیاني / کوچیاني جنگیالیو او سوداگرو یو څانگه ده چې په خټه خلجي دي.  Povindahـ    3۰

ــې په پوندې بوخت دي. په سوداگرۍ کې له ئچې زښت ډېـر څاروي لري او ډېـري  دوی ځکه د پووندې نوم گـټـلی

ـولې تر منځـنـۍ آسیا پورې د سوداگرۍ واگې ددوی په الس کې وې. د مني پر مهال به دوی هر کال په ېهندوستانه نـ

ونو سره چې له کندهار او بخارا ـو رمو او د سوداگرۍ په توکو بار اوښانو او آسونو له کاروانېغزني کې له  خپلو کورنـ

ــې راوړل را ټول شول او د سلیمان په غرونو کې د ږوب او گومل د تنگـیو له الرې کاکړستان او وزیرستان ته ئڅخه 

ــې خپلې کورنۍ پرېـښودلې او د اندس له الرې به هند ته وواښتل، نورو به ان د ریل د پټلیو له الرې ئواوښتل. دلته به 

ـدل. دوی به د ېــې د هندوستان له الرې اروپا ته ورسـئـر به ېـي او کلکتې ته ورسول. او یو شمـئچۍ، بمبـځانونه کرا

الرې په اوږدو کې د غلو تر برېدونو الندې راغلل همدا المل وو چې دوی د خپلو کاروانونو د ساتنې لپاره د یوه ځانگړي 

ـړېو په اوږدو کې د هند او ېساتونکي درلودل. خلجیان د سلهاوو پـ ـنـځو تر لسو زرو ولسوالېخان تر مشرۍ الندې له پـ

منځنـۍ آسیا تر منځ په سوداگرۍ بوخت ول، ددوی په منځ کې نیازي، ناصر، خروټي او سلیمانخیل تر ټولو نامټو دي. د 

ه اصل ي. جاللزي پسلیمانخیلو په قومي ډلې کې خضر خیل، الیزي، سلیمانزي، جاللزي، الیخیل، نظامخیل او شاخیل راځ

کې د سنځرخیلو کاکړو یوه ډډه ده چې په دې ډلې کې کریمزي، کمال الدینزي، شابوزي، شاهیزي، مهمنزي، خواجیزي، 
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 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ــې د پونده، لوهاڼي او لوواني په ئخودیزي او تلخانزي راځي. ددوی د ډلو نومونه همداسې مخ په وړاندې ځي خو ټول 

ــې اوس په لکي مروت ، کورم، گمبیلي او بنو کې دېـره ئټ تربرونه دي چې ډیري غټو نومونو یادېـږي. نیازي د مرو

 ژباړونکی -ــې په میان والي کې په کورم کې استوگنه لري.ئـر ېدي. یو بل غټ شمـ

 

دېـز د ایشیا ماینر په شمال لوېـۀ په نامـــ Bithynia: هرودت، گزنفون او سترابو درېواړو د بـیـتـنـیـا  Bithynoiـ 33

خپلواک سلطنت نوم ورکړی چې وروسته د روم د سترواکۍ یو والیت شو. او وایي چې تراکیه د باسفورس د ۀ کې د یو

پروپانـټـس یا د مرمرې د سمندر او د پانټـس یوکسینس یا د تور سمندر په گاوڼد کې ده. د مرمرې د سمندر پر غاړې څو 

ـکواالن وایي چې بیـتـنـیان د تراکیې د قومونو کډوال دي. ېمپیا. نوموړي لـښارونه ول لکه نیکومیدیا، چالسدن، سیوس او ا

، مَسدونیا، دسیا، سایتیا ماینر، بیـتـنـیا، سرمتیا،  Thraceـدل : تریس ېدوی وایي چې دغه قومونه په دغو والیتونو کې اوسـ

سته. ډېـر  ۀوی قوم له هندوستانه وروسته نــمیسیا بالکان او اناتولیې کې. هرودت وایي چې په نړۍ کې تر دغو خلکو بل ل

سته. په لرغونو مهالونو کې تراکیانو د هیروس کرمبازموس په ۀ ــې یووالی او اتحاد نــئزړور خلک دي خو په منځ کې 

 ــې په دې ډول ښودل شوی چې پر آسئاو انځور ۀ ــې بالــئخدایگوټي باور درلود چې تر ځمکې الندې خدایگوټې ۀ نامـــ

، گزنفون وېـښـتان درلودلۀ ــې د یوې بال پر زړه ټومبلې ده. وایي چې تراکیانو سرئسپور یو جنگیالی دی چې خپله شلگره 

 ژباړونکی -وایي چې تراکیانو سره وېـښـتان او شنـې سترگې درلودلې. 

 

ت ناصري له مخې د غوریانو د ـ یادونه : مخکې له دې چې لوستونکي بل پاراگراف ولولي دلته اړینه بولم چې د طبقا3۱

سلطنتي کورنۍ په هکله لنډ معلومات وړاندې کړم تر څو ددې جوړ شوي داستان د خټې په اړخ پوه شي. په غوریانو کې 

ـې واک چلولی دی. یعقوب لیث صفاري که ټول ئلومړی امیر سوری دی چې د نهمې او لسمې زېـږدېـزې په لړ کې 

ــږي ېــد. په امیر سوري پسې محمـــد بن سوري راغلی دی. ویل کــېرســۀ ـې زور ونــئخراسان ونیو چې په امیر سوري 

ـې نړۍ ته راوړ خو ئچې دوی بودایان ول او کله چې امیر سوري له یوې مسلمانې سره واده وکړ نو محمـــد بن سوري 

ــد سوري واکمن شو غوریان مسلمانان دی هم هماغسې بودایي پاتې سو، یوازې د محمـــد بن سوري زوی ابو علي بن محمـ

ـړۍ په لړ کې په غور کې سلطنت کړی دی. طبقات ناصري وایي چې ېشول : غوریانو د لسمې او یولسمې زېــږدېـزې پــ

ــږي چې د حضرت علی کرم الله وجهه له خالفت سره ېــلــېد غوري کورنۍ د نسب لړۍ له شنسب بن خرنک څخه راپــ

یو زوی درلود چې ټول غور او ۀ خلیفه دی اسالم ته رابللی دی. شنسب د امیر پوالد په نامـۀ خپله هغــهم مهاله وو او په 

تر سلطنتي غمي الندې وې. امیر پوالد له ابومسلم خراساني سره په گډه د آِل عباس د کورنۍ په ۀ ــرمه سیمې ددېورڅــ

ـې ئــرمه سیمې ېره سمون خوري ور او مندیش او ورڅــهـ س ۴3۲ز کې چې له  ۱۱۱پیاوړي کولو کې مرسته وکړه. په  

ز کې ۱۵۶ـې یادونه شوې ده او په ئچې په پټې خزانې کې ۀ ــدېتر ولکې الندې وې. د امیر پوالد زوی امیر کروړ نومــ

وړ هـ سره سمون خوري د غور سلطنت تر السه کړ. امیر کروړ د جهان پهلوان نوم هم تر السه کړ. امیر کر۴3۸چې له 

ددې کورنۍ بل ۀ. هم له ابومسلم سره مرسته وکړه. امیر کروړ له مروې، تر هراته، جروم، غرج او توخاره سلطنت چالو

نامتو شخصیت بنجي بن نهاران شنسبي دی چې د غورو د ملوکو یو مشر وو. طبقات ناصري وایي چې بنجي د شیش په 

ـې د غور د لښکر ئـې د غور امارت او شیش ته ئته ۀ ار ته الړ او دبل مشر سره د هارون الرشید دربۀ د غور له یوۀ نامــ

ـې د شیش له ئشنسب له پښته او سپه ساالران ۀ ــږي. د غور سالطین د همدغــېهـ کــ ۴۱۲ز چې  ۱۹۶پهلواني ورکړه، 

، د ي سالطینپښته دي. شنسب سالطین په څلورو ډلو ویش شوي دي: د فیروز کوه سالطین، د بامیانو سالطین، د غزن
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درن آنالین افغان جرم

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

غزني د سالطینو لومړنی غوري سلطان معرزالدین محمـــد سام غازي وو، او د هندوستان سالطین. ورپسې سلطان عالء 

ـې واک خپور کړ. د غوریانو په سلطنت ئـې سره راټول او پر ټول افغانستان ئالدین غوري دی چې دا څلور واړه سالطین 

ـې سلطان غیاث الدین غوري دی ئبل ۀ. ــې وکاراوئوو چې د سلطان لقب  کې سلطان سیف الدین سوري لومړنی څوک

چې د علم او فرهنگ او سمسورتیا په خپرولو کې په تأریخ کې لوړ برم او نوم لري. سلطان معز الدین غوري لومړنی 

 ژباړونکی –ــدله. ېـې تر گنگا ورســئـې واک خپور شو او د سلطنت لمنه ئافغان سلطان وو چې تر هندوستانه 

 

ز کال کې زېــږېــدلی او په ۶۶۹ـې الولید بن عبدالملک بن مروان بن الحکم القریشي دی. په ئ: بشپړ نوم   Walidـ 3۵

هجري سره سمون خوري د اموي د  ۸۶تر  ۹۶ز کال پورې چې له ۱۴۵تر  ۱۲۵ز کال کې مړ شوی دی چې او له ۱۴۵

ي لښکرو په لویدیځ کې تر هسپانیې او په ختیځ کې تر ملتان او سند پورې د خالفت پر مهال اسالمۀ خالفت خلیفه وو. دد

 ژباړونکی –پر مهال ول چې عربي د خالفت رسمي ژبه شوه ۀ پرمختگ وکړ. دد

 

یوازې هندي نوم بلکه التین، سلواکي او چکې نوم هم دی. په هندي کې متو هغې نجلۍ ته ویل ۀ : متو نــ  Matuـ 3۶

یندې ولري او د مشتري یا منگل له ستوري سره د گنیش په مذهب کې تړاو لري. په هندوستان کې د ــږي چې دوه مېکــ

څخه راغلی دی چې  मात ुःمهتورا ښار د هندانو د رب النوعه کریشنا د زوکړې ځای دی او دا نوم د سانسکریت له ماتو 

 ــږي.ـ ژباړونکیېې اوســـپه معنی ده او متهورا د هغه چا په معنی ده چې په دې سیمې ک« د مور»

 

کتگین او ِسـبکتـکین په ډول هم لـ  Sabaktaginـ  3۱ ـکل ې: د غزنوي سلطنتي کورني د بنسټ اېـښودونکي نوم د س ـبـ 

ز کال کې  ۸۸۱کلنۍ کې په  ۵۵ز کال کې زېـږېدلی او په  ۸۱۰ــې ابو منصور سبکتگین وو او په ئشوی چې بشپـړ نوم 

 ۸۶3تر  ۸۶۴ــې واده وکړ. الپتگین له ئوانۍ کې د الپتگین مرییی وو. او د الپتگین له لور سره مړ شوی دی. په نوې ځ

ـولې تر اندس او هند او تر َری او ېــې له بخارا او آمو نـئز کال پورې د غزني او بخارا سلطان وو او د سلطنت لمنه 

ې یو پوځي جنرال وو. کله چې په ساماني کورنۍ کې همدان پورې خپره وه. په قوم تورک وو. له سلطنت مخکې په بلخ ک

ـود. کله چې الپتگین مړ سو د سلطنت میراث. ېــې د غزني د سلطنت بنسټ کښـئـل شوه غزني ته راغی او دلته ېاله گوله پـ

کتگین ـمې کې قومي اله گوله وشوه او سبېسبکتگین د قیرغیزستان په برشکون کې زېـږېـدلی دی. دولس کلن وو چې په سـ

خه ـست. کله چې الپتگین له بلخ څېـول شو او الپتگین ورڅخه په پـیسو واخـېد یوه سوداگر حاجي نصر له پلوه مرییی ونـ

کړه. ــې ورئــې په غزني کې د جنرالۍ رتبه او خپله لور ئول او سبکتگین ته ېــې هم ونـئغزني ته راغی، کندهار او زابل 

ــې ئجوړه کړه ، له همدانه نیـولې د هند تر اجمیر، ډیلي، کالنجر او کنوج پورې بریاوې خلجیانو د سبکتگین د لښکر مال 

 ژباړونکی –د خلجیو د لښکرو په مټ وه. 

 

ــږي. له میتالوژیکي اړخه د ځمکې د مخ د الهې په معنی ېلیکل کـــ मही: َمهي یو سانسکریت نوم دی چې  Mahiـ  3۹

، جنت او ځمکه، کوربنه، تشیال یا فضا، لښکر، بهیر، ستره نړۍ ۀځمکه، ستره، اوبـــې دا دي : ئده. نورې معنی گانې 

 ژباړونکی -او نور

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 84تر 81 له :د پاڼو شمیره
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 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ــې بدلون مومي.  ئد قوم په معنی ده. په تذکیر او تأنیث حالت کې د وینگ بڼه  क ल: په سانسکریت کې کوال  Kúlaـ 3۸

ـره نومونه هم لري لکه پریکارا، انوکا، کوټومبا، کوټا، گچه ېیادیږي خو کورنۍ نور بې شمـۀ کورنۍ هم د کوال په نامـــ

 ژباړونکی –ـر نور نومونه. ې، گایا او ډېر شمـ

 

ـږي. دلته د ېپه بڼې راځي خو سي هم لوستل کـ«  zi -زي  शि» : دا په سانسکریت کې د وروستاړي لپاره د  Siـ ۱۲

شوی   Sirــې ښاغلی دی او شري وییکي په انگلیسي کې سر ئه وي چې موخ श्रीमन्ـکوال موخه باید شري یا شریمان  ېلـ

دی. همدغه،  سی  د شري لنډون دی. شري د عالیجاه په معنی هم راغلی لکه چې وایي :  شري پرازاسترا کو سرکار. د 

اره لپ عالیجاه دولت . په هندو خدایگوټو کې هم راغلی لکه شري دیوي، شري لکشمي، شري ویشنو. د ځایونو د نومونو

هم راغلی لکه : د هندوستان په اوریا کې نامتو هندو معبد شري مندیرا،  شریالنکال/ سریالنکا،  سري رنگم، سرینگر، 

په بڼې « پسوند»او وروستاړو « پیشوند» سري ویجایا، بندر سري بگوان او نور. په سانسکریت کې سي یا زي د مختاړو 

 –د ښاغلي په معنی د نوم په پای کې راځي. « زی» قیقت وي نو په پښتو کې ـکوال دا خبره حېـږي. که د لـېکارول کـ

 ژباړونکی

 

ـو ېـړېد هندوانو د یوې سلطنتي کورنۍ نوم وو چې د لسمو او دیارلسمو پـ सोलंकी: سوالنکي  Solanki Agnikúlـ ۱۴

ومي ډله د راجستان او اوترپَردیش ــې په منځني او لوېـدیځ هندوستان کې سلطنت کړی دی. د سوالنگي قئپه اوږدو کې 

څخه ۀ له نامـــ« Chalukyaچـَـلوکیا »ـږي. د سوالنکي نوم د ېد راجپوتانو، جټانو او گوجرو ټولنو په منځ کې موندل کـ

 ــې پر سوېـلي او منځنـيئـړېـو تر منځ ېراغلی دی. چلوکیا یوه لرغوني سلطنتي کورنۍ ده چې د شپـږمې او دولسمې پـ

 ن واکمني کړې ده. ددوی لرغونی نوم بادامي چلوکیا وو. ژباړونکیهندوستا

 

ـړې کې برهمن کلهنا په کشمیر کې ېکتاب نوم دی چې په دولسمې پـۀ : یا د پاچاهانو سیند د هغــ  Rájátaranginiـ ۱۰

 کیژباړون –په سانسکریت لیکلی دی او د شمال لوېـدیځ هندوستان یوه بشپـړه کرونولوژیکي شرحه وړاندې کوي. 

 

یوه «  Suryanvanshiسوریا ونشي»ـکل شوی او د هندوستان د ې: د رتهور، راتور او راتود په بڼو هم لـ Rahtorـ  ۱3

قومي څانگه ده. سوریا وانشي د سوریا وامشي، سوریا وامشام، سوریا ونش او سوریا ومسا په نومونو هم یاد شوی نوم 

ـږي او دا په لرغوني هندوستان کې یوه سلطنتي ېیا لمریـزه سلطنتي کورنۍ کـــې همدا سوریا ومسا ئدی چې سم نوم 

ـږي چې د سوریا وشنا په سلطنتي کورنۍ پورې تړاو ولري. دا کورنۍ د ېکورنۍ وه. سوریاونشي هغه چا ته ویل کـ

ا په نومونو ا ونسا او َرویو ونسهندوستان تر ټولو لویه کشتاتریا کورنۍ وه چې له همدې کبله د ادیتیا وشنا، میترا وشنا، ارک

په خدایگوټو گروهنه درلوده او خپل رب النوع یعنی « سوریا ، ادیتیا او ارکا»هم یاده شوې ده. پخوانیو سوریا ونشا وو د 

س ــې ایمان درلود. د کوال دیوتا نوم په زړه پورې دی. کوال چې اوئیادواه او په لمر ۀ په نامـــ« کوال دیوتا»ــې د ئلمر 

په پښتو کې د کور په معنی ده د قوم په معنی هم په هندي او سانسکریت کې ویل شوی او دیوتا د خدایگوټي معنی ښندي 

 ژباړونکی –چې موږ په پښتو کې ډیوه یعنې روښنایي او الهه ورته تر اوسه لرو. 

 

ــې مسلمانان دي. ئاتیا په سلو کې  : دوده د هندوستان په جمو او کشمیر کې اوس د یوې ولسوالۍ نوم دی چې Dodaـ  ۱۱

ـږي. دور د راجپوت د ېـژندل کـېهم پـۀ یوه قومي ډله چې د دودې په نامـــ«  Dorدور » د هندوستان په راجپوتانو کې 
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کشاتریا د اگني ونشي د کورنۍ یوه جنگیالۍ قومي څانگه ده. دور بابا د ننگرهار یوه ولسوالۍ هم ده. یوه ټکي ته مو پام 

معنی « پاچا د زوی یا شهزادگي»لنډون دی چې د ۀ د نامـــ राजप त्रولم چې راجـپـوت د سانسکریت د راجا پوتـرا راب

ښندي. د راجپوت پلرنی نوم د هندوستان د شمالي، منځني او د پخواني افغانستان د یوې برخې چې اوس د پنجاب برخه 

ـزه ېري چې دوی د شمالي هندوستان د جنگیالیو پاړکو یا طبقاتو بنسټـده د قومي نومونو د یوې ټولگي په معنی ده او ادعا ل

لي ـدلو وروسته د سپـیـنو هونانو یا هفتاېـړۍ کې د گوپتا د سترواکۍ له ړنگـېبرخه ده. یوه تیوري وایي چې په شپږمې پـ

ول. دا هم ویل شوي ـدی شي دوی هماغه سپـیـن هونان وي چې په هندي ټولنې کې حل شېلښکرو له راتگ وروسته کـ

 ژباړونکی –چې  راجـپـوتان په شمال لوېـدېـز کې د گوجرو او هفتالیانو یوه گډه ټولنه ده. 

 

یادېـږي ـ قضاوت لوستونکو ته پرېـږدم ۀ : د راجپوتانو د سوریاونشي یوه قومي کورنۍ په همدغه نامـــ   Gor/Gurـ ۱۵

 نکی  ژباړو -ـڅ السوند نه شته چې دده دا ادعاوې تثبیت کړي. ېکوي هــکوال په ړوند سترگو ایتیمولوژي وړاندې ېچې لـ

 

یادېږي. دا په شمالي هندوستان کې د هیماشل پَردیش په والیت کې یو ښار دی ۀ : اوس د شیماله په نامـــ  Simalaـ ۱۶

 ــې د بریتانوي هند دئو سیمله ز کال کې کله چې پیرنگیانو راولپنډۍ ونیوله ن ۴۹۶۱ــې سیمله/ سمله بلله. په ئچې پخوا 

ونوموله. له تأریخي اړخه سیمله د اندس په اوږدو کې د گندهارا د لرغوني تمدن یوه برخه وه چې ۀ ـنـې په نامـــېپالزمـ

ـکلي تأریخ مخکې دلته د کیولیس، ېم. ز پورې ریکارډ شوی دی. ویل شوي له لـ ۴۱۵۲ـولې تر ېم. ز نـ ۰۰۵۲ــې له ئعمر 

 ۀگیس، دهاوگریس، خساس او کیراتس په نومونو قومونو ژوند کاوه. د ویدیک پر مهال دلته د جاناپدا په نامـــهلیس، د

د افغانستان او بریتانوي هند تر منځ گډ کنفرانس له افغانستان   -ـول. ېواړه واړه سلطنتونه ول چې روسته چندراگوپتا ونـ

ز کې په سیملې یا سملې کې تر سره  ۴۹۱3هند د وایسرای تر منځ په څخه د سید نور محمـــد شاه خان په مشرۍ او د 

ـټـې پر افغانستان باندې د برید امر له سیملې ېز کال د نوامبر په لومړۍ نـ ۴۹3۹شو. له دې مخکې جنرال الرد اکلند د 

 ژباړونکی –څخه ورکړی وو. 

 

د هندوستان په ۀ چې د جټانو د گوترا د قوم په نامـــ ـږيېـژندل کـېهم پـۀ : جاکهر د جاکو په نامـــ Jat Jákharـ ۱۱

د  دی. دا قوم« جاکهبـهدرا»هریانې، پنجاب، راجستان او د معاصر پاکستان په پنجاب کې دېـره دي. د جاکو بشپـړ نوم 

ستوت کشتریا یوه څانگه ده. جټ تأریخپوه حکم سینگهـ پنوار وایي چې جاکهو د یکشا اړول شوی نوم دی چې په 

سانسکریت کې د یکشو په ډول راغلی دی او یکشو هغه سړی دی چې د دس رجنا یا د لسو شاهانو په جگړې کې د دسا 

ــې ونډه لوبولې او دا سړي ئــد د یامونا د سیند پر غاړې د بهارت د قوم پر وړاندې ېراجا تر مشرۍ الندې چې بهیدا نومــ

، Pakhtas، پکتاس Ajaــلو قومونو نومونه دا دي : آجا ېکې د نورو ښــکــدي. په دې جگړې ۀ قوم لرغونی نیکــۀ د همدغــ

بهاالنه ، شیوا، الي او وشنین. دلته په زړه پورې دا ده چې د دغو لسو شاهانو په جگړې کې د پښـتـنو پکتاس نوم په څرگنده 

الیشنگ او الینگار یعني الی نــَــگـــَــر  ــې لغمان وو او موږ اوسئراغلی دی او هم الي د الینا معنی ورکوي چې پالزمینه 

یا د الي د ښار نومونه په لغمان کې لرو.  اوس راځو د همدې جگړې بشـپـړې سپـړنې ته. د رجنا دسا جگړې ته د ریگویدا 

د  او اتم فرد کې نغوته شوې ده. دا د ریگویدا سانسکریت ۱سرود په  ۹3او له د  33تر ۴۹له   Mandala 7منداال  ۱په 

خپل منځي جگړه وه چې « ویدي هندیانو»سرودونه لري. دا جگړه د آریایانو  ۴۲۱روحاني سردونو یوه ټولگه ده چې 

م. ز  ۴۲۲۲او  ۴۱۲۲ــې د ئـږي. ددې جگړې نیټه څرگنده نه ده خو اټکلنه ېــې د دسا یا مرییانو پر وړاندې جنگـئویل 
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 Schmdit : Notes on Rgveda 7.18.5-10 Indica Organ of the Herasکلونو تر منځ شوې ده.  شمدیت 

Institute Bomby Vol17 1980 41-47  ــې ئسرود کې د هغو قومونو سپړنه کړې چې نومونه  ۱۱۴۹د ریگویدا په

کوم خو هغه قومونه دلته یادوم چې د ریگویدا د هماغه ۀ ـلو وراشه نــئپه همدغه سرود کې راغلي دي. دلته د شمدیت په دال

، بهرگوس، پکتاس Matsaya، مه څـَـیا «یادو»، یکسوس «ژ -توري ۀ پښتانــ»رود په متن کې راغلي دي : تورواسا س

Pakhtas  «شیوا «نورستان الینگار چې باید الي نگر یعنی د الینا ښار وي»،  الینا ۀ(پښتانــ –، بهـ النا ) بوالن ۀ«پښتانــ ،

ـر د الینا قوم ئقومونه چې یاد شوي دا دي : الینا )هیون څانگ چینایي زا سرود کې بهارتي ۱۱33او ویسانین. خو په 

ـدونکي، دهروهیرو، مه ېد بوالن د تنگي اوسـ Bhalanaــې بللي دي( انو، بهرگیس، بهـ النا ئــژندلي او د نورستان ېپــ

گاوه شته. م. ل. بهرۀ کې ورته ځای نـــک ې، پوروس او پاني. دا یو جال پلټنه ده چې په دې لمنلـ«پارسي ژبي» څیا، پارسو 

ـکلي چې په دې جگړې کې له ماتې روسته دا قومونه آمو دریا ته په شا شول او هلته په یوې دَرې کې دېره شول چې ېلـ

ونوموله. نوموړی وایي بدخشیان او ښار یې بدخشان هغه مهال رامنځته شول  Jaakshaیا جاکشه   Jakshaدوی، جکشه 

د یکشیانو د مشر په توگې سره راټول شول. بهیدا د جټانو یوه قومي ۀ د قوم په نامـــ  Bhedaه گډه د بهیدا چې دوی ټول پ

 ژباړونکی  -څانگه ده. 

 

: دا راجپوتي قوم ځانونه د سوریا وانشي کشتریا یا د سوریا وانشي راما چندرا له بنسټه بولي خو هندي  Gahlótـ ۱۹

ته چې دوی شۀ ــې بهټارک گوپتا بلوانشي دي او شک نــئشي د گوپتا اوالده دي او بشپړ نوم تأریخپوهان وایي دوی د بلوان

د جټانو د سترواکۍ د موریا په کورنۍ پورې اړه لري، دوی په هریانې، راجستان، مدهیا پَردیش او ډیلي کې استوگنه 

 ـ ژباړونکی لري. ددوی لرغونی نوم لرغوني یوناني تأریخپوه مگاستینز هم یاد کړی دی.

 

ــې ئ:  ددوی بشپـړ نوم په التین کې سمارابي لـیـکل شوی دی او د راجـپـوت د گوترا د قومي کورنۍ لقب  Sumraـ ۱۸

ــې ئکالو لپاره  3۵۲ــې د سومرې سلطنتي کورنۍ رامنځته کړې او د ئبولي. ددوی ډېـري مسلمان شوي او په سندهـ کې 

اسي او اموي خلفاوو تر بیرغ الندې واکمني وچلوله، سلطان محمود غزنوي په ز کال پورې د عب ۴3۵۴تر  ۴۲۰۱له 

ـنـول شوی د سندهـ گورنر عزیز الحرابي یوازې د امویانو تابعیت ېسندهـ باندې ځکه برید وکړ چې د امویانو په الس کښـ

 ژباړونکی -و تاوولو ته ورغی .نو سلطان محمود غزنوي د الحرابي د غوږونۀ ـټاوېــې سر نه ټـئاو عباسیانو ته ۀ کاو

 

: سیکروال او سیکروار یو نوم دی. دوی په راجستان کې د سوریا وانشي راجپوت یوه قومي ډله ده او  Sikarwálـ ۵۲

ـستل شوی دی. دوی په سیکر گرهې باندې د څو نسلونو په اوږدو ېــې د راجستان د سیکروې له ولسوالۍ څخه اخـئنوم 

 ژباړونکی –ونوموله. ۀ سلطان جالل الدین اکبر وروسته سیکر گرهه د فتح پور په نامـــ کې واکمني وچلوله خو

 

: الحشاشیون، الباطنیون : دا هغه نوم دی چې د نظاریه شیعه د اسماعیلې فرقې ته د مستعلي  The Assassin Sectـ ۵۴

کې هغه مهال ورکړل شو کله چې دواړه ز کال کې د فاطمي سترواکۍ د پای په شپو ورځو  ۴۴۰۰اسماعلیې له پلوه په 

ــې په نشو ډوب وژونکي او قاتلین دي. د شیعه نظاریه اسماعلیه ئډلې په فارس او سوریې کې له یو بله جال شولې، او معنی 

ــې پلویان درلودل او په فارس کې د هالکو ئبنسټ اېـښـودونکی حسن بن صباح دی چې په فارس، سوریې او عراق کې 

مهال ۀ ــې کې د فارس د هغــئـولو وروسته دړې وړې شول. نظاري شیعه گانو په فارس او سورېالــَــموت له نـ په الس د

سني سلجوقي دولت ته گواښ جوړ کړی وو. اسماعلیان له اثـنا عشري  یا دولس امامي شیعه گانو وروسته د شیعه گانو 
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ړۍ کې ـېابن جعفر دی. دا مذهبي غورځنگ په لسمې زېـږدېزې پـلویه ډله ده. د اسماعیلیانو بنسټ اېـښودونکی اسماعیل 

ز کال کې د الجزایر عبدالله المهدي بالح د فاطمي د سلطنتي  ۸۲۸د اسماعیلي شیعه فاطمي خالفت پر مهال جوړ شو. په 

ه و له همدې کبلـږي نېد نسب جرړه تر بي بي فاطمـة الزهرا پورې رسـۀ ــې کوله چې ددئـښود او ادعا ېکورنۍ بنسټ کښـ

یا قاتل لغت له عربي څخه راغلی او چرس یا  Assassinیاد شوی دی. انگلیسي ته د ۀ سلطنت د الفاطمیون په نامـــۀ دد

Hashish لغت سره گډه جرړه لري. مارکوپولو په نظاریه شیعه پسې کیسې تړلي دوی به په بیالبیلو ځایونو ۀ هم له همدغــ

 ـدل چې د جنت په تعریف کېېکلې ښځې به په کښې وې او هر هغه څه به په کښې موندل کـکې ښکلي بڼونه درلودل او ښ

ــې د څو ورځو لپاره په خپل الس جوړ کړي ئــې خپل مذهبي سړی په چرسو او بنگو نیشه کړ او بیا به ئول. لومړی به 

کې له جنته واېـست. کله به چې په سد ــې سړی د نیشې په حالت ئـرېدلو وروسته به ېجنت ته یووړ. د ټاکلي وخت له تـ

او مشر به پوښتنه وکړه چې څه دې ولـیدل؟ سړي هرو مرو ځواب ورکاوه ۀ ــې ودراوئراغی نو د مذهبي مشر مخې ته به 

ـږم زما امر به منئ. مذهبي مشر به د خپل رسوخ د ېچې جنت. نو مشر به ورته ویل که غواړئ چې بیا دې جنت ته ولـ

سړي وغوښتل چې زما په اشارې ځان مړ کړه او ۀ د خلکو په مخکې او د نورو د ډارولو لپاره له همدغــخپرولو لپاره 

 ژباړونکی –هغه به همداسې وکړل. په دې توگې دغه دواړه عربي لغاتونه په اروپاېي ژبو کې ومنل شول. 

 

سانسکریت او هندي کې اور دی او  ــې کور بولو او آگ پهئ: کوال خو څرگند دی چې په پښتو کې  Agnikulaـ   ۵۰

ـږي. په هندي میتالوژیک فرهنگ کې آگني وانشي هغه وگړي دي چې له آگني څخه راغلي ېکـ« اورین یا اوَرنـَی»آگني 

ـږي. آگني وانشي یا آگني وانشا د پیدایښت یو له هغو دریو لومړیو کړیو ېدي او آگني په ویدیانو کې د اور خدای ته ویل کـ

ــې سوریا وانشي یا د لمر خدای او درېـیـمه ئـږي؛ بله کړۍ ېې د هندي مذاهبو کشاتریا په کښې وېشل کـڅخه دي چ

ۀ چندراوانشي یا د سپوږمۍ خدای دی. په دې توگې  آگني، سوریا او چندرا درې کړۍ دي. راجپوت هندوان په همدغــ

 ژباړونکی -آگني وانشا کې راځي.

 

ـږي  په سویلي هندوستان کې د راجپوتانو ېهم ویل کـ Ponwárاو پونوار  Púárپوار  چې  Pramar: پرمر Pramaraـ ۵3

ــې مسلمانان شوي چې ځانونه ئـر ېکې واک چلولی او یو شمـ« ملوه»د اگني وانشي میتالوژیکه کورنۍ ده. دوی په 

 ژباړونکی –مسلمانان بولي.   Parmarپرمر

 

ـکل شوی دی. د هندوستان په شمال کې د سوریا ېلـ Mallرېو متونونو کې : لـیکوال مـل لـیکلی خو په ډېـ Malـ  ۵۱

مال »ـږي. شیري جگدیش نراینگ سینگهـ دوی په دوه وو ډلو وېـشي لومړی : ېوانشي یو بل قوم چې بیسن یا ویشن نومـ

اال بودایي ادبیاتو کې م ـلوېـال بـېـږي او په بـېاو وایي چې دوی سوریاوانشي کشتریا دي چې په لنډون مال بلل کـ« ونش

 ــږي چې د بیهار په گیا کېېبلل شوي دي. ددوی نیکه د لکشمانا زوی چندرا کیتو وو. د ماال بله ډله ډاگي یا ډانگي نومــ

ـږي. دوېمه ډله بیسن ونش ده چې د چندرا کیتو له کورنۍ څخه ده چې کرناټک ته الړه او هلته ددوی له منځه د ېاوسـ

 ژباړونکی -ــې وکړه.ئـوله او واکمني ېکانچي پالوه ونـۀ نامـــمایور ورنام په 

 

ـې ـئــې تراقیون لـیـکي. دا یوه هند و اروپایي بشري ټولنه ده چې شمال ته ئ: تَرکیان، په عربي کې  Thrakianـ ۵۵

ـَــَرکو تور سمندر پروت وو. د تـــې ئـځ ته ېــې لرغوني یونانیان او ختـئــې لوېـدیځ ته سویل ته ئسایتیان، سلت او الیاریان 

غټ ښارونه دا دي : په تورکیـې کې استانبول اروپایي برخه، په بلغاریا کې پلوفدیف، په بلغاریا کې برگس،په بلغاریا کې 
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ستارا زرگوره، په بلغاریا کې هسکوف، په تورکیې کې ایدرین، په تورکیې کې چورلو او په تورکیې کې تکیرداغ. د 

: په اوسمهال  Moesia: مخکې مو یاد کړل ، مویسیا  Thrace  ښارونه په لرغونو مهالونو کې دا ول : تریستــَــَرکو 

ـمې رانغاړي : سویلي سربیا، د مقدونیا شمالي جمهوریت، شمالي بلغاریا، رومي دوبروجا، سویلي ېکې په ځان کې دغه سـ

یا : د دانیوب د سیند شاو خوا غاړې. سایتیا ماینر، سرمتیا ، ـین کې بوجک. مقدونیا ، سایتیا، دقئمولودوا او په اوکرا

: هنگري او اطریش. بالقان او  Pannonia: د اناتولیې یوه تورکي برخه ده. پنونیا  Mysia، میسیا  Bithyniaبـیـتـیـنـیا 

غانستان تورکان بولي. که د اف ته په کتنېۀ تره کي یوازې د تورکانو ظاهري نامــۀ اناتولیه. زما په باور ځیني خلک پښتانــ

 ژباړونکی -ــرې لري.ېــرې ته ځیر شئ اروپایي څــېد تــَـرکو قوم ظاهري څــ

 

ـمې ته کډوال شول ېسره یو ځای یوې سـ Bithyni: د تَرکو یو قوم وو چې له بـیـټـنـیو  Thyni: تـیـني   Thynoiـ ۵۶

 ژباړونکی –وي. ــې تاینیا او بیتانیا یادئچې چې په اناتولیې کې 

 

: مخکې مو د بـیـتـینا جغرافیوي پولې یادې کړې او ومو ویل چې دا قوم له تراکیې څخه اناتولیې ته راکډه  Bithyniaـ ۵۱

وم د ق« تـیـنـي»شوی قوم دی او سترابو، گزنفون او تر هغوی مخکې هروت هم ورڅخه یادونه کړې ده. په تراکیې کې د 

همریښه قومونه په یوه وخت کې څنگ تر څنگ « تـیـنـي»او « بـیـتـنـي»څرگندوي چې دواړه تأریخ ډېـر روښانه دی او 

آسیا ته راکډه شوي دي خو په اناتولیې یا تورکیې کې د میسیا او کاوکون تورکي قومونو له پلوه په شا تبمول شوي دي. 

مهم قوم بدل شوي وي ځکه په اناتولـیـې ۀ په یوـدل خو بـیـتـني باید ېهرودت وایي چې دا قومونه دواړه څنگ تر څنگ اوسـ

ــې په سلطنت کې سره راگډ کړل او ئونوموله. وروسته د لـیـدیا پاچا کریسس وو چې دوی ۀ ـمه په خپل نامـــېــې سـئکې 

ه پ بیا د فارس د سترواکۍ تر الس الندې ولوېـدل. د الکسندر له څرگندېدا ډېـر وړاندې دوی خپل خپلواک دولت درلود

ــې زوی نیکومید لومړی راغلی چې له ئیو پاچا ریکارډ شوی دی. ورپسې ۀ ــې د بسیلیس په نامـــئم. ز کال کې  ۰۸۱

ـښود بیا ورپسې دویم ېـرازه پاچاهي کړي او د نیکومیدا بنسټ یي کښـېــې  سوکاله او ښـئم. ز کال پورې  ۰۵۵تر  ۰۱۶

ـده چې د تور سمندر څلورم ېــې څلورم نیکومید نومـئوروستی پاچا  م. ز پورې راغلی دی، ۸۴تر  ۴۱۸نیکومید له 

 ژباړونکی –ۀ. م. ز کال کې یې خپل سلطنت د روم سنا ته وسپار ۱۱شو درېدالی او په ۀ میترایدتس پر وړاندې ونــ

 

ـږي. دا چې ېکـ ــې ناگنـیئ: په سانسکریت او پالي ژبو کې ناگه د کوبرا مار ته وایي چې ښـځـیـنه نوم  Nágaـ ۵۹

یوه ستر قوم ته نغوته وي چې ۀ ـځ هندوستان کې د ناگه په نامـــېــې په ختـئـکوال د ناگه د قوم یادونه کوي ښایي موخه ېلـ

ـلې قـبـیلې اوس د هندوستان په ناگه لند، آسام، ېـال بـېــې اوس د برما په شمال کې دېره دي. د ناگه د قوم بـئـر ېیو شمـ

 ژباړونکی  -ـږي ېنشل پردیش او برما کې اوسـمانیپور، ار

 

ـیـان،  دوریان، لونیان او آیولیان. د ئ:  په لرغوني یونان کې قومونه په څلورو ډلو ویشل شوي ول : اکا Æolianـ ۵۸

رو ېآیونیانو نوم د یونان د میتالوژیو له ایولیس څخه راغلی دی ددوی بنسټ په تسالي کې ویل شوی دی. هرودت وایي په د

 ژباړونکی –یادېدل. ۀ لرغونو مهالونو کې آیولیان د پیلسگنیانو په نامـــ
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او په بامیانو کې په شمالي عرض  –: په ننگرهای کې د اچیـن ولسوالۍ ده چې اوس شینوار په کې دېره دي  Achiـ ۶۲

یوه دره ده او هم په شمالي عرض ۀ ـاچي سر اسپ په نامـۀ د در ''E 67° 9' 33او ختیځ طول البلد  ''N 34° 18' 26البلد  

 ژباړونکی  –د اوبو بهیر هم شته ۀ یاد شوي نامــۀ په همدغــ ''E 67° 11' 45او ختیځ طول البلد  'N 34° 15' 33البلد  

 

م. ز پورې  ۰3۸م. ز تر  ۰۹۵ـږي له ېـژندل کـې: دیودوتس یا دیودوت چې په لومړي دیودوت سوتر پـ  Diodotusـ ۶۴

له مړیني ۀ م. ز پورې سلوکي سترواک وو، دد ۰۱۶تر  ۰۵۵سترواکۍ باختري ساتراپ وو. دوېـیم انتیوکس له د سلوکي 

م. ز کې مړ شو. د نوموړي د سرو  ۰3۸ــې خپلواکه اعالن کړه. نوموړی په ئوروسته دیودتس بغاوت وکړ او باختریا 

 ـکوال وایيېــې شرحه وړاندې شوې ده. دا چې لـئا کې زرو، سپینو زرو او برونز اېـکۍ موندل شوي او په لرغوني آریان

ـدی شي هغه یوناني کډوال وي چې دیودوتس ورته ځمکه ورکړي وي او ېـمې به وي کـېښایي د دیودوتس د استوگنې سـ

 ژباړونکی  -موند. ۀ د قوم نوم ونــۀ دوی همدا نوم ساتلی وي. ما د دیودوتس په نامـــ

 

یادېـږي او راجپوت مکوانا دي. د مکوانا د روایاتو پر بنسټ دوی د  Makwanaـز مکوانا : په لنـډې Makwáhnaـ ۶۰

ـمې کې د اللپور مندیوا د ېــې ایمان راوړی وو نوموړي د گجرات په ماهي کنتها سـئبابوجي لمسیان دي چې په اسالم 

ټول یې سني مسلمانان دي او په گجراتي ـښود. دوی په شمالي گجرات کې یوه َوړوکي شپنه قومي ډله ده؛ ېښار بنسټ کښـ

 ژباړونکی–ژبې خبرې کوي. 

 

: آرین په خپل کتاب اندیکا کې د الکسندر د لښکر د سمندري څانگي د یوه افسر نوم اخلي چې نیرکس  Musikanusـ  ۶3

ز کال پورې ژوند م.  3۲۲تر  3۶۲ـکل شوي دي. نوموړي له ېـږي. د نیرکس د سمندري سفر په هکله ډېر کتابونه لـېنومـ

کړی دی. آرین وایي چې الکسندر نیرکس یا نیرخوس د اندس له هیداسپس څخه چې اوس په پاکستان کې د جهیلم سیند دی 

 The Cyclopedia of Indiaــېئز کال کې  ۴۹۱3ادوارډ بفلور چې په ۀ. ـږېد فارس شوش ته د سمندر له الرې ولـ

and Eastern and Southern Asia   موسیکني یو »پاڼې کې وایي :  ۱۱۱کله د همدې کتاب د درېـیم ټوک په ولـی

  Alorورــې الئـنـه ېکې استوگنه لري او پالزمـ« ژ  -یعني کویټې او کاکړستان » لرغوني قوم دی چې په پورتـني  سندهـ 

خه د خپل سمندري یون قومي مشر نوم دی چې نیرکس ورڅۀ ـږي. " ورپسې د موسیکنس په هکله وایي : " دا د یوېنومـ

تر منځ ورته والی وموند چې  Moo- Sehwanپه یادښت لـیکونو کې یادونه کړې ده. پاتنجر د موسیکنس او مو سیهوا 

په حقیقت کې په سندهـ کې د دوه وو گاونډیو قومونو نومونه دي او په ژبې کې هم له یو بل سره تړلي دي. دوی کټ مټ 

ـدلي ول. الکسندر له سغد/ سوگدي څخه خپل ېلرغونو یونانیانو ددوی له مشر سره لـپه هماغه ځای کې ژوند کوي چې 

 سترابو، آریانۀ. ـدېـنې ته الړ چې موسیکنس نومـېـواد پالزمـېهـۀ سمندري سفر تر اندس پورې وکړ او له اندس څخه د یو

ونه وایي چې په ټول هندوستان کې الور، ـدل." همدغه یادښت لـیکېـواد وگړي موسیکني نومـېهـۀ او دیودورس وایي ددغــ

درلود." د لرغونې آریانا په کتاب کې چې ما پښتو ۀ ــې نــئنـه دومره بډایه او شمنه وه چې بل ساری ېد موسیکني پالزمـ

ته ژباړلی دی په دې هکله بشـپـړ معلومات لـیکل شوي دي. خو دلته دومره وایم چې دغه ځای او قوم د کویټې په سیوۍ 

« رهرو» یا « رور» کاکړستان کې دی. جنرال الکسندر کنینگهم وایي چې د الور نوم عربي شوی او د الور نوم باید  او

 ژباړونکی –په سر کې ور ټومبلی دی. ۀ ــې د نامـــ« ئال» وي او عرب لیکواالنو لکه بالدري او ادریسي د عربي 
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ــې فوفـل ده او په فارسي کې هم ورته فوفـل وایي. د دهخدا په ئ: د یو ډول گل نوم دی چې عربي شوې بڼه  Popalـ ۶۱

نخل ها که در مناطق گرمسیر آسیا مانند هندوستان و جزایر سند و ۀ فرهنگ کې وایي " : فوف : فوفل : درخیتست از تیر

رار آن مانند تاجی ق ۀبر افراشتـۀ جاوه می روید. درختی است نسبتا ً بلند و برگهایش شانه ای هستند که در انتهای تنـ

دارند. این درخت مانند درخت خرما دو پایه است که قسمت میان برش دارای الیاف سلوزی می باشد ولی هسته اش دارای 

پوست نازک می باشد. چوب این درخت را در نجاریهای ظریف بکار میبرند، از پوست آن الیاف قابل نساجی بدست 

به مصرف تغذیه میرسانند..."پوپل په هندي کې  -چون مانند پنیر نرم است  -کلم فوفلانتهایی آن بنام ۀ میآورند و جوانـ

وایي. پوپل په پښتو کې د  Betel nutـږي. په انگلیسي کې ورته  ېپه اردو کې سیپاري او دالي ویل کـ  Kobal کوبل

 ژباړونکی –بامي، ریدي او غاټول په شان د گل نوم دی. 

 

شرمتي او یا  शश्रमतीیا د سانسکریت  Shrimatiـږي. شري متي ېي او شرمتي لوستل کـ: هم سري متSri Matiـ ۶۵

د درنښت او احترام لپاره سرنوم دی چې د ښاغلې، آغلې، محترم او نورو معنی  श्रीमतीــې زیریمتي ئـنه بڼه ېشفاهي ښځـ

ــې یو بل ته د درنښت په ئکړی دا نوم ښندي. په هندوستان کې د مسلمانانو په گډون په هر قوم و مذهب چې خلکو ژوند 

ـر خدایگوټو ته هم په لنډون د سري / شري په بڼې ېموخې کاَرولی دی، په ځانگړې توگې پاچاهانو او ان د هندوانو یو شمـ

هماغه لڼدون د شرمتي دی چې دغه ماناوې لري : ښاغلی، محترم، ښکلی، گران،  श्रीکاَرول شوی دی. شري/ سري 

، ځالند، پرتمین، له عظمته ډک، بریالی، فرخنده، سعید، لوړ پوړی، اعلیحضرت، پانگه/ گنج، جلوه ښکال بخښونکی

دی چې د ښکلي، لوړ ، څرگند،  श्रीमत्« زیرمت»افروز، ظریف، بخښونکی او نور. د زرمت نوم په سانسکریت کې 

 ۀـڅلي زیتون، مطبوع، خوښ، زړېپــکمرغه، طوطي، سېځالنده، ښکاره، شیک، په سلطنتي نښو پسولل شوی، بډای، نـ

ـږم، ېپوهـۀ تسمیوي وجهه څه ده زه نــۀ ـږدې او نورو مانا ښـنـدي. دا چې په پکتیا کې د زرمت د ولسوالۍ د نامـــېته نـ

په ولسوالۍ کې د آلپ د غرونو په لمن کې « ویسپ»خو شوني ښکاري چې باید همدا سانسکریت جرړه ولري. د سویس د 

رمتي » یو جرمن ژبی غرنی ښار دی. وایي چې ددې ښار نوم په لومړیو کې ۀ په نامـــ« zermattِزرمت »د   Zurز 

Matte » ــې ورشو، راغه او مرغزار وو چې وروسته په ئوو او معنیzermatt   .ژباړونکی -بدل شوی دی 

 

« Khátriیا   ृ खातخاتري »یت کې ـږي. په سانسکرېویل کـ« کهتري»یا « خـتـري»: په عامه هندي ژبې کې  khatriـ ۶۶

خنجر ته وایي. ښایي همدا وییکی د سیکهانو له هغه مذهبي دود سره تړاو ولري چې تل توره یا خنجر باید له ځان سره 

ـږي چې خاتري یا کهتري د کشاتریا یا د هندوستان د برهمنانو د پوځي پاړکې اړول شوې بڼه په پنجابي ېوگرځوي. ویل کـ

ال ـزه ډله ده. دوی د مغولو د سترواکۍ پر مهېي په هندوستان کې په ځانگړې توگې په پنجاب کې یو لویه ټولنـکې ده. کهتر

زښته ډېـره وده وکړه. مغولو دوی ته لوی لوی پوځي او اداري مقامونه وسپارل او د هند لویې سوداگرې کړۍ ددوی الس 

د کهتري له قومه دي. ان د هندوستان « گان»انو ټول لس واړه گورو ـدل. د سیکهېوپنځـۀ ته ولوېدلې او په همدې لړ کې ښــ

ي ــې سنـَـتــَـن یا َسـنـَـتي کهترئسروزیر من موهن سینگهـ په قوم کهتري وو. کهتریان په څو ډلو وېـشل شوي دي. یوه ډله 

اړخه د غیر برهمني ټولنو په منځ ــې له دودېـز ئدي چې ځانونه پوځیان او د َسَرسَوت برهمني ساتندویان بولي. یوې ډلې 

ې ــئــې آریا َسَمج کهتري ده. دا ډله له تأریخي اړخه نوې ډله ده چې بنسټ ئــې لوستې ده. بله ډله ئکې وده کړې او ویدا 

زه ارــې مبئـزو پاړکو او بت پالنې پر وړاندې ېـښود او د ناانډولو ټولنـېز کال کې په الهور کې کښـ ۴۹۱۱سینگهـ سبها په 
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خدای د باور لپاره مبارزه غوره وبلله، ددې ډلې مشر سوامي ۀ ـل کړه. دې ډلې کټ مټ د اسالم په شان په ټینگه په یوېپـ

ــې کوله.  آریا سمج وکولی شول ډېـر هندوان پر ځان راټول کړي په ځانگړې توگې ئدي آنند وو او د ویدا الرښوونه 

ــې سیکهـ کهتري ده. گورو نانک ئڅخه اورولی وو. بله ډله « گانو» انیو گورو ــې له خپلو پخوئکهتریان چې ورته پیغام 

ــې له گورو ئد بــِـیدي له ډلې وو، گورو انگد د ترهن له ډلې څخه وو، گورو امرداس د بهاال له ډلې څخه وو، پاتې نور 

 رو گوبیند سینگهـ د سوهیدي شرحهـولې تر گورو گوبیند سینگهـ پورې له یوې مخې سوهیدي ځمکوال ول. گوېرامداس نـ

ـمې ته الړ ېداسې ورکوي :سودهي رای د کوشا زوی وو، کوشا د خدایگوټي شري راما زوی وو، سودهي رای یوې سـ

. ـدېـمې ته راغلل چې مـَدرا دیش نومـېوکړ. وروسته د سودهي رای بچیان یوې بلې سـۀ ــې د پاچا له لور سره وادئاو هلته 

ـمې ته الړه او هغه ځای ېــې یو سـئد بل زوی اوالده ۀ. ــې سودهي ونوماوئـږي او وروسته ېجاب نومـمدرادیش اوس پن

ــې الهور بولي. ئـده چې اوس ېـمه په هغه وخت کې لـَـوانا، لـَبـانا، لو وار او نور نومـېــې په خلکو ډک کړ. دغه سـئ

ـږي. د خدایگوټي راما له سلطنته ېکال کې یو ځل واکمنان کـ ۵۲۲نوموړی گورو وایي چې د خدایگوټي راما بچیان په هر 

ـره نه کړو چې کهتریان اکثریته هندوان دي، مسلمانان ېخو دا باید هـ  -وروسته، د سلطنت واگې د الوا بچیانو ته ورغلې. 

 ژباړونکی –هم په کهتریانو کې سته. 

 

مو وویل چې لرغوني یونانیان په څلورو ډلو وېـشل شوي ول : ـکنو ې: آیوني : یوناني : په مخکنیو لمن لـ Ionianـ  ۶۱

ـیان.  د آیونیانو ژبنی گړدود یا لهجه د دوریانو او ایولیانو تر څنگ یو ځانگړی گړدود وو ئآیونیان،  دوریان،ایولیان او اکا

ه دا نوم په عبري کې پۀ. ـدېــږي چې دا گړدود په ایشیا ماینر یا اناتولیې کې چې معاصره تورکیه ده کاَرول کېاو ویل کـ

ــې یاوانیم دی. د آسوریانو په منځ کې په فنیقي کې اي یا مانو، ایمانو او ئیو گړي یا مفرد ډول یاوان ویل شوی او جمع 

ایمانا ویل شوی دی. په هندي کې یونا او یووانا ویل شوی دی، په لرغونو فارسي متونو کې یونا ویل شوی، په تورکي کې 

 ژباړونکی –و هوین، په ارمني کې یونان او په عربي، پښتو او معاصرې فارسۍ کې یوناني ویل شوی دی هنستان ا

 

ـمې ېله سـ« کاتـهــیوار»ـږي چې دې ډلې خپل نوم د ې: د هند په گجرات کې یوه لویه قومي ډله ده. ویل کـ Káthiـ ۶۹

وستان کې د عربي سمندر تر غاړې د سوراشترا په گجرات کې ـستی دی. کاتـهـیوار یا کاتـهـیواد په لوېـدېـز هندېڅخه اخـ

ــې ئــې د کڅ خلیج، سوېل او لوېدیځ ته ئـځ ته ېــې د رڼ کڅ شاړې دښتې، شمال ختـئـمې نوم دی. شمال ته ېد یوې سـ

ي چې له ډلې څخه دي چې لمر گروهنه ډله وه. دوی ادعا کو« سوره / سورج»ـږي چې دوی د ېعربي سمندر دی. ویل کـ

ـمې هر وگړی ځان کاتـهـیواري بولي چې ېدوی د هندوانو د خدایگوټي د رام د زوی د کوش له پښته دي. د کاتـهـیواد د سـ

مه ـېله پنجابه لومړی کڅ، ورپسې د راجپوت د سوراشترا د واال له ډلې سره  د یوه تړون له مخې واال ته راغلي او له سـ

 ژباړونکی –پر بنسټ اړېـکي وساتلې.  ــې د ودونوئېـیزو راجپوتانو سره 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

