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 ساله،  ۲۵۰۰ کهن ،شعرفارسی میخی خط کشف
 

 ؟ ! ه ،ش ۱۳۶۲ درسال چرخی پنجره های زندان پل پشت در
  

 
  

ان  دانشمندان ،که است ایران بغستان درکوه شده کندنکاری میخی خط سطرباالیې این سه ومحترم ګرامی خوانندګان
اول   جلد کتاب ادبیات پشتو از  انرا  ومن اند  نموده قلمداد (ق،م ۵۲۲  -ق،م ۴۸۶) زمان هخامنشی داریوش را حماسه 

 میخی،که خط درپائین ام ، قرار داده  پژوهش وتحت پشتو توضیح ،تشریح درزبان انرا و نموده کاپی (۲۵۹ ) ص
 مروج (دیګانو / آریک/ پشایې) زبان در انرا ، مینمائید مشاهده است شده ونبشته برګشتانده وعربی التین الفباهای به

 دارد نهفته که، در خود  ودولتی ادبی باستانی وارزش بودن زنده خاطر افغانستان ،به مان عزیز درکشور امروزین
 نمود، که خواهید ،مشاهده میدهیم قرار پژوهش تحت به ګونه یې مختصر ومستقیمآ راسآ انرا  وهرحرف  ؛هر واژه

  ؟! میباشد پشایې صد در صد میخی خط ګویش
1.   Naiy  a  rai  ka  a   ham .  

  آریکهم .   نه )نی( =پشایې   -
  = نه می دي اورېدلي .   پشتو  -
  .  شنیده آم  = نهدری /فارسی   -

2.   Naiy  dra   jo  na    ham.  
  .  پشایې = نه )نی( دروجن آیم  ـ
  .   یم  = نه درواغجن   پشتو  ـ
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  = نه دروغګو آم .  دری/فارسی  ـ
3.   Naiy   zur   ka  ra   ham  

  .ځور کرا آیم ،زور کرا هیم   پشایې = نه )نی( •
  .  پشتو = نه زور کوونکی اونه ظالم .....یم •
  دری/فارسی = نه زور کننده ،ظالم ، ناروا ....هستم . •
 

درجمالت نبشته شده یې سه سطر باالیې خط میخی وبرګردانده شده توسط دانشمندان زبان ،به خط التین و عربې 
( برای ما واضح  = شناختن    انهای پشایې ، پشتو و دری از لحاظ تلفظ وعلم فونیتیک )پینتیکوبعدآ معنی شده درزب

با تلفظ صداهای زبان پشایې مطابقت صد  ،نشان میدهند ،که اواهای خط میخی ،با درنظر داشت مصادر وافعال ان ها  
  ! پوشی کرده نتوانسته ونه خواهد کرددر صد وعام وتام دارد ،که هیچ دانشمند وپژوهشګر زبان وادبیات از ان چشم  

برعالوه ی ان هر شنونده یې پشایې زبان ،اعم از چوپان وشخص بیسواد ومکتب نا خوانده و دهاتی ،با شنیدن تلفظ 
برګردانده شده به زبانهای   درک میکند ،که واقعآ خط سنګ نبشته یې میخې  راسآ،  کلمات ،سه جمله ی خط میخی

ان امروزین پشایې ومروج در افغانسان عزیز را دارد وباید است ،که دانشمندان زبان وادبیات التین وعربی اواهای زب
  ۲۵۰۰ حقیقتآ خط نبشته میخی کوه بیستون ، به زبان پشایې مروج امروزین در افغانستا ن،  به این معترف شوند ،که

یې داریوش هخامنشی ، درایران  زمان حکمروا  سال قبل از امروز به روی تخته سنګ کوه بیستون )بغستان ( در
  امروزین کندن کاری شده است !؟

  یاداشت :
  زبان شناسان عزیز ومحترم !

بر بنیاد دالیل پژوهش علمی زبان شناسی ،توضیح وتشریح منطقی وهمه جانبه ی سه سطر خط میخی فوق الذکر به  
ان داریوش هخامنشی به زبان مروج کنده شده درکوه بیستون ، حماسه یې زم  وضوح نشان میدهد ،که خط میخی

  امروزین ودینه روزه یې افغانستان ) پشایې / آریک /دیګانو /دیګانی ( میباشد !؟
دانشمندان وخوانندګان محترم ! موجودیت خط میخی موجود کوه بیستون،با دالیل قوی ادبې واضح وهویدا ساخت ،که  

مادرزبانهای )ویدا ،اوستا وفارسی    صیل آریایې )آریک(نظریات زبان شناسان وپژوهشګران غربی درمورد زبان ا
سال ق،م ( مرده شمرده وبه تابوت شان    ۱۴۰۰کهن ( ومادر بزرګ زبانهای هند و اروپایې محسوب میکنند وانرا )

  میخ کوبیده اند ، مطابقت نداشته وندارد !
ق،م( ویا به اصطالح شعر    ۴۸۶  – ق،م    ۵۲۲با کشف خط نبشته یې میخی حماسه داریوش هخامنشی در زمان )  

  ۱۴۰۰نشان دهنده ان است ،که نظریات دانشمندان غربی به ارتباط مرګ زبان )آریک(  (  ۲۵۰۰دونیم هزار ساله ) 
هزار سال بعد از ان زمان به زبان شیوا، روان وزیبای زبان  ۱۰۰۰ق، م نادرست بوده ، به خاطر اینکه خط میخی  

کوه بیستون ) بغستان( جلوه نمایی میکند و ثبوت زنده یې ان ، زبان پشایې   )آریک /پشایې/ دیګانو( بر روی سنګ
   دیګانو وګویش کنندګان امروزین ان در در دامنه های جنوب هندوکش در کشور عزیز مان افغانستان میباشد !؟/

فولکلورنویس  ، ،نویسندګان  ،شاعران  نویسان  ،تاریخ  ،دانشمندان  وادبیات  پژوهشګران زبان  به  ازهمه  قلم  ان وهمه 
دستان کشور عزیز مان افغانستان وخاصتآ از همه صاحب نظران زبان وادبیات پشایې ،خواهشمندم به خاطر غنامندی  
تاریخ ګذشته سرزمین آریانا ویجه و به خاطر زنده نګهداشتن زبان ) آریک( مادر زبانهای هند و آروپایې ، هند  

بان باستان پشایې دوباره جان ګرفته ،تا بتوانیم تاثیرات علمی ،ادبی وجرمنیک سعی وتالش نما ئیم تا باشد ،که ز
  .ودینی اش را در ادیان باستان نیز تحت غور وبر رسی وپژوهش قرار داده واز ان استفاده شایان نمائیم !

نموده درنتیجه را درزبان موجود پشایې پژوهش (آریک )ومقایسه یې کلمات باستان زبان  بنده بعد از تالش پژوهشی
به این باور شدم ،که زبان )اریک ( زبان زنده یې پشایې موجود کشور عزیز مان افغانستان میباشد ،که من بر بنیاد 

   تحقیقات ام زبان مردمان آریانا ویجه را زبان )آریک / پشایې / دیګانو = دیګانی ( ویک زبان به حساب میګیرم !؟.
باستان )    ری بیدریغ استادان ،دانشمندان وپژوهشګران عرصه یې پژوهشی زبانبه امید نظریات ،راهنمایې وهمکا

  .آریک ( 
 با احترام

 »ماڼو«.   احمدجان
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