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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
 ۰۶/۰۹/۴۰1۲               کاکړ حسن محمد پوهاند

 وساتی هویت خپل او پښتو خپله چی شوی حتمی اوس ته پښتنو
 

پښتنو په خپل اوږده تاریخ کی له خپلی ژبی سره بی پروایی کړی ده، که څه هم دغی ژبی د هر پښتون په وده او د 
په دقیق ډول بیان کیدلی پښتو دغسی ژبه ده چی مطالب په کښی    استعدادونو په انکشاف کی اساسی اثر لرلی دی.

تر څلویښت نه ډیر آوازونه لری په داسی    گرامر یی پراخ، آوازونه یی ډیر، او جوړښت یی ښه منظم دی.   شی.
د گرامر په برکت یی مطالب په کی دغسی دقیق او لنډ ادا    آوازونه لری. ۴۶او انگریزی  3۴ دریحال کی چی 

راغی، راغله، ورغلل، درغلل؛ الړ، الړه، الړل،    کی هغسی ادا نشی: کیدلی شي چی شاید په ډیرو نورو ژبو
  د پښتو لومړنی جوړونکی به د لوړ استعداد خاوندان وو چی د دغسی ښو صفتونو ژبه یی جوړه کړی ده.   الړلی.

 

له داسی ښکاری چی د پښتو لومړنی جوړونکی ساکا وی، ځکه چی پښتو هغومره چی له ساکی ژبی سره نژدی ده 
پښتو بی له »د آریایی ژبو نامتو متخصص جورج مارگن سترن ال وایی چی    بلی ژبی سره هغومره نژدی نه ده.

ساکا او پښتانه په اصل کی لکه چی یو ټبر وی یا پښتانه د «   دی چی له ساکی ژبی سره وتړله شی بل کیدون نلری.
د اویستا ژبه له ویدی دوری نه    بی سره هم نژدی دی.ساکی ژبه او پښتو له اویستایی ژ   ساکا د ټبر څانگه وی.

    وروسته هسکه شوی په داسی حال کی چی پښتو او ساکی ژبه تر هغی نه د مخه راوتلی وی.
 

پروفیسور مکگورن د منځی آسیا لرغونی امپراطوری مؤلف وایی چی په لرغونی مهال کی ساکا د آسیا د لویی 
ی د غرونو او درو اوسیدونکی چی وروسته د مغلی ټبرونو په نامه یاد شول هم لوی وچی یو ستر ټبر وو، لکه د التا

ساکاوو د التای د غرونو په لویدیز کی د تیان شان د غرونو په دواړو خواوو سیمو کی، په منځنی آسیا کی    ټبر وو.
   امپراطوریگانی هم لرلی دی. دوی دولتونه او   په آریانه کی او په شمالی هند کی د کوچیانو په شان ژوند کاوه.

   قبل المیالد کی د داسی امپراطوری بنسټ کیښود چی فارس، مرو، او هرات یی برخی وی. ۴۵۶ساکی پارتیانو په 
میالدی کی وو چی د فارس  ۴۴۲دا په    دغه امپراطوری چی د روم امپراطوری رقیبه وه څه کم پنځه پیړی وپاییده.

کوره کړه او پارتیه یی خراسان ونوموله،  یعنی هغه هیواد چی د فارس په ختیز کی ساسانی پاچا اردشیر هغه نس
د دوی بله امپراطوری په سیستان کی وه چی د گوندوفارس په سروالی    پارتیان په اصل کی ساکا وو.   پروت دی.

یی ساکزی نومیدل چی سیستان له ساکستان څخه راوتلی نوم دی چی اوسیدونکی    تر شمالی هند پوری غزیدلی وه.
    په اسالمی دوره کی اسحقزی شول، لکه آسپه زی چی یوسفزی شول.

 
 ۴۵۶ده دغه کار وروسته له هغه وکړ چی په بخدی کی په    د بخدی اوسیدونکی ارساس د پارتیه دولت مؤسس وو.
یادیده د پرنای څانگی  دی چی د ارساک یا ارشاک په لقب   ق م کی د یونان باختری دولت په پښو درول شوی وو.

د ځینو په    مشر وو چی د دهای د قوم یوه څانگه وه او هغه د ساکا د لوی کانفیدریشن مساگیتای ټبر ته منسوبه وه.
لکه له پورتون نه پښتون کیدل او معکوس یی هم طبیعی    نظر د پښتون نوم له پارتیه یا پورتون څخه راوتلی دی.

    دی یوسفزی پښتون ځان له پورتون وایه.په لندن کی یوه عا   ښکاری.

 
د پکتها د    د ریگویدا په مذهبی سندرو کی پکتها د پکتهاس ټبر پاچا یاد شوی او دغه ټبر پښتانه گنل شوی دی.

په اویستا یی دوره کی د تاریخ پالر هیرودوت په خپل تاریخ نومی اثر کی د ویدی    خلکو د بل پاچا نوم توریانا وو.
زمونږ په مهال کی ایرانپوه علی اکبر    تهاس د پکتیان په نامه او هیواد یی د پکتویکا په نامه یاد کړی دی.دوری پک

او    یادیده چی وروسته پهلوی شوه،« پرتو»یا « پرثو»دهخدا په خپل فرهنگ دهخدا کی وایی چی د پارتیانو ژبه 
د فارس    نی پهلوی؛ یا شمالی پهلوی او جنوبی پهلوی.اشکانی پهلوی او ساسا   پهلوی بیا په دوه ژبو وویشل شوه:

   هندیانو پارتیان د پهلواها په نامه یادول.   خلکو پارتیان اشکانیان بلل،  چی د ارشاک لقب نه راوتلی نوم دی.
 وروسته د ساسانی پاچا اول شاه پور  په وخت کی د نقش رستم په نامه ډبرینه لیکنه په دریو ژبو−پارتی، منځنی
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 3تر ۴ له :د پاڼو شمیره

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

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

 

په    ، او یونانی کی یا د دهخدا د فرهنگ له مخی په اشکانی پهلوی، ساسانی پهلوی، او یونانی کی ولیکل شوه.دری
داسی ښکاری چی ابگان هم د    گوندافر ابگان رازماد.   دغی لیکنی کی د افغان نوم هم د ابگان په بنه یاد شوی دی:

دغه نوم    سور شپرنگ لنگ دغه تعبیر د لومړی ځل له پاره وړاندی کړی دی.امریکایی پروفی   پارتیانو نوم وو.
    وروسته د فردوسی په شاهنامه او نورو معتبرو منابعو کی په کراتو یاد شوی او وروسته افغان شوی دی.

تی په دغه ډول پښتون یو ډیر لرغونی ټبر دی او دولتونه او امپراطوریگانی یی هم جوړی کړی دی چی وروس
خو له هغه وخت نه چی پارتیه خراسان ونومول شوه هم دوی او هم یی ژبه    امپراطوری یی د ستر احمدشاه بابا وه.

د پښتنو د بیرته پاتیتوب  علتونه ډیر دی خو دوه اساسی علتونه یی د ډیرو پښتنو له خوا    له قوت او برم نه ولویدل.
د تاریخ په بهیر کی ډیرو پښتنو    ی تربوری او گوندیماری کول دی.د پښتو یا د خپل هویت ترک کول او په خپلو ک

په دغه کار سره دوی خپل هویت او پښتونولی له السه ورکړی او په نتیجه کی د دوی    خپله ژبه پری ایښی ده.
یی  استعدادونو ښه وده ونکړه، ځکه چی د یو چا استعداد هغومره چی په مورنی ژبه کی وده کوی په بله ژبه کی

او په ختیزو پښتنو کی اردو د پښتو په تاوان ننوتلی او الهم د  دریله پخوا نه په لویدیزو پښتنو کی    نشی کوالی.
    د دیورند کرښی ال خپله پښتانه په رسمی ډول سره ویشلی دی.   ننه کیږی.

 
نو د کلتوری ارزښتونو ټولگه ده، په پښتونولی چی د پښت   د پښتو په ترک کیدلو سره پښتونولی هم له السه وتلی ده.

اصل کی  ژوند طرز دی چی پښتنو ته یی د ژوند الری چاری ایستلی او د کلتور خاوندان کړی دی، یعنی دوی یی 
سره له دی هم ډیرو پښتنو    له ابتدایی او خپل سر طبیعی حال نه بیرون کړی او د سړیتوب په الر روان کړی دی.

اوس دغسی    حتی د ننه په افغانستان په تیره په هرات او په کابل کی پښتو پری ایښی ده. په شمالی هند، مشهد، او
که دغسی پښتانه له اول نه په نظر کی ونیسو ټول شمیر یی ممکن له اوسنیو    نیمگړی او حل شوی پښتانه لږ نه دی.

لوی ټبر او د ژوند ډگر یی هم دغه حال پښتانه ډیر ضعیف کړی په داسی حال کی چی دوی    پښتنو نه ډیر وی.
  پراخ وو چی ځینی بیلگی یی اوس هم له افغانستان او پښتونخوا نه د باندی لیدل کیږی.

 
تیر کال چی د امریکی د باستن په ښار کی    همدا اوس هم د چچنیا په خلکو کی د سوچه پښتو نومونو خلک شته.

یښودلی وو په اصل کی له چچنیا څخه وو چی پالر یی هلته دوه ورونو د منډو په سیالی کی ځغاستونکوته بمونه ا
د شوروی لرغون    بله بیلگه یی د مخه هم په منځنی آسیا کی لیدل شوی ده.   اوس هم د انځور په نامه ژوند کوی.

پوهانو په مرو او خوارزم کی دغسی ښارگوټی لوڅ کړی دی چی د نومونو الحقه یی کال ده، لکه تیشک کال، 
په افغانستان کی دغسی ترکیبی نومونه تر اوسه هم رواج لری لکه  زمانخان کال،    ال او داسی نور.کوپرک ک

د هیرودوت په وخت کی د همدغی سیمی د یوی ساکی ملکی نوم زرینه وه چه هغه    شاغاسی کال او داسی نور.
دوه نیم کاله وجنگید، او وروسته د  د لوی سکندر په وړاندی د بخدی پښتون سپیتامنز نژدی   سوچه د پښتو نوم دی.

هغه لور اپامه د سکندر د ختیزی امپراطوری ځایناستی سلوکوس نیکاتور میرمن شوه او د دوی زوی په یونان 
په لوی هند کی د    نیکاتور د آیخانم ښار مؤسس هم وو.   باختری دوره کی د لومړی انتیاکوس په نامه پاچایی وکړه.

هلته د دهلی اسالمی سلطنت په اوږدی دوری کی لودیان او سوریان په ملی سویه او نور    .پښتنو آثار ال ډیر دی
    پښتانه په تیره یوسفزی په محلی سویه سرواالن وو.

 
ال غټ   خو اوس په پښتنو کی د تربوری، گوندیماری تر څنگه د ترور یا ترهگری آفت هم په قوت رواج شوی دی.

بل وژنه ده چی اوس په ټول افغانستان کی په تیره د دیورند کرښی په دواړو خواوو  آفت په دوی کی ځان وژنه او
که دغه آفت د نورو    سیمو یعنی په پښتنو کی عامه شوی ده او ډیر اولسی مشران یی هم له مینځ نه وړی دی.

شی چی اجتماعی آفتونو تر څنگ همدغسی روان وی هغه ممکن له ټولو هغو خطرونو څخه ډیر مضر ثابت 
  افغانانو ته او په خاص ډول پښتنو ته تر اوسه پیښ شوی دی.

 

زه لیکوال له محترم انجنیر فرید شیرزوی وردک نه مننه کوم چی له خپلو ډیرو مصروفیتونو سره سره یی  يادونه:

 .په لنډ وخت کی د دغی لیکنی په تایپ او نشر کولو کی په ورین تندی مرسته کړی ده
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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