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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

  
  

 ۵۰/۵1/۷۵1۲         شهسوار سنګروال
 

 :له هېرودت نه تر کننګمه
 

 افغانان کله پښتانه
 او پښتانه کله افغانان وګڼل شول؟

 

افغان کلمه په یو شمېر کتابونو کې د اسالم سپېڅلي دین له خپرېدو د مخه او وروسته په بېالبېلو بڼو یاده شوې ده  د
ي، تاریخ ګزیده او نور د بېلګې په توګه یادولی شو. فرانسوي صر  موږ تاریخ یمني، اداب الحرب والشجاعه، طبقات نا

 په نوم کتاب کې د الفسټن له قوله لیکل شوي دي« ومونهقد افغانستان »...عالم دوپوسن لیکلي دي پختون یانې افغان
سیمو د غزنوي محمود او نورو غزنوي شاهانو د لښکر یوه ستره برخه جوړوله خو په غور مېشتو « افغانانو»چې 

انان ګورو چې افغانان پښتانه او پښتانه افغ وه، د الفسټن د څرګندونو له مخې ساتلې ۍکې همدغو پښتنو خپله خپلواک
 ګڼل شوي دي.

له دغو څرګندونو څخه دې پایلې ته هم رسېږو چې لومړی خو د افغان نوم په پرله پسې توګه یو شمېر ختیځ پوهانو 
او پښتون یې یو د بل مترادف ګڼلی دی. دریمه خبره د الفسټن د یادونې له مخې دا ده یاد کړی دی، دویم دا چې افغان 

چې پښتانه یا افغانان که د سلطان محمود په لښکر کې هم وه ولې په دغه سیمه کې د یوه ستر قوم په توګه د واک او 
 ځواک څېښتن وه.

کنو نو څېړونکو په خپلو لییاوخوا کې افغانانو چې ځپه دغه مهال یانې د دریمې، څلورمې او پنځمې لېږدي پېړیو په ش
کې هم پښتانه یاد کړي او هم افغانان، په دریو سیمو کې د واک او ځواک څښتن وه. چې د ساري په توګه د غور 

، د کابل نه نیولې تر زابل پورې لویکان او لغمان، ننګرهار نه را واخله تر ملتانه پورې نشاوخوا سیمو کې سوریا
 و یادولی شو.خپله د ملتان ښار ه ن چې پالزمېنه یې پلودیا

لقب غوره کړی وه ښایي دا نوم  Apkanع( د اپکان  ۹۲۳ – ۹۵۳داچې د مخه مو وویل دریم شاپور د ځان لپاره )
 تبه له دېنه د مخه هم وه.خو دا چې دا به د کوم تن نوم وه یا به د کوم ټبر نوم وه ال تر اوسه په دې اړه بشپړ معلوما

دې اړه ژبپوهانو هم دومره ژوره څېړنه نده کړې چې د دغو کلمو اصلي رېښه )اپکان = اپه ه په واک کې نشته او پ
ګان، ابګان، اوګان، اوغان او نور( ومومي. ولې دغه خبره ال هم سپینه شوې نه ده چې په یادو شوو کلمو کې کومه 

و څېړنو ښودلې ده چې د افغان له اوسني نوم نه د مخه نوم وروستی، کلمه لومړۍ کلمه وګڼل شي...؟ موږ دا هم وویل 
 وه دا ځکه چې په ظفر نامې، ملفوظات تیموري او په مطلع السعدین کې دغه کلمه په ورته بڼه راغلې ده.« اوغان»
 

بیلو  (1)«خپل نامتو کتاب یمیني کې ښکلي دي چې افغان د اوغان معرب دی.ه ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبي پ»
 ولې دلته بیا پوښتنه پیدا کېږي چې ولې دریم شاپور ځانته د اپګان= افغان لقب غوره کړ؟، کړې ده ههم ورته خبر

نه یوازې د پښتون مترادف  ،د مخه هم وویل شول، پرته له شکه چې ابګان = اوغان او په معاصره بڼه اوسني افغان
ال هم دی او مېړنی هم، نو ځکه یې ښایي دغه نوم د ځان لپاره دی بلکې د دغو دواړو نومونو څښتن ټبر میلمه پ

 مناسب ګڼلی وي؛
کلمه د  د افغان ورېپه پښتو ادبیاتو کې هم له لرغوني ادبي پېر نه را واخله تر مینځیني ادبې پېر او ان تر اوسه پ

 شعر: ال خان خټک دغهحننګ، تورې، اتلولۍ او د نورو دا ډول کړو وړو ستاینه ده لکه د خوش
 

 د افغان په ننګ مې وتړلـه تــوره
 ننګیالی د زمانې خوشال خټک یم

                                                           

 مخ. ۹۷د ادبیاتو تاریخ  -1
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 5تر ۷ 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 

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

 

د ساسانیانو په دربار کې له مېشتو پښتنو مشرانو را واخله د غور تر پښتنو مشرانو پورې چې د افغان نوم ورته 
داسې  ېکه چېر دی.منسوب وه په پرېکنده توګه نشو ویلی چې ګنې د افغان نوم د ساسانیانو له واکمنۍ نه پیل شوی 

وي نو دغه نوم څرنګه ساساني دربار ته ورسېد؟ او یا ولې په دغه دربار کې بل قوم ته دغه نوم منسوب نشو؟ له دغو 
څرګندونو ښکاري چې دغه نوم له دغه مهال نه ښایي د مخه هم پښتون ټبر ته کارول شوی وي چې بیا وروسته پښتنو 

ملتانه پورې یووړ چې هلته غوري لودیانو )شیخ حمید لودي، نصر لودي...( همدغه د افغان نوم له ځان سره تر 
 حکومت کاوه.

تانه یو شمېر پښبېالبېلو نورو سیمو ته وغځوله  پښتنو غوریانو د خپل واک او ځواک لمن ورو ورو د هند نیمې وچې
 یا د پټان په نامه هم نومول شوي دي.که د ساسانیانو په دربار کې د افغانانو په نوم یادېدل خو په هندوستان کې ب

 انګ،څزه ډاډه یم چې د هون »تر سرلیک الندې لیکي: « اوپوکین یا افغان»کننګم د هند په لرغونې جغرافیه کې د 
 (۷)«د اوپوکین مطلب هرومرو افغان دی.

او له  له کرمانه تر ملتانه پښتانه له امو نه تر اټکه، له هراته تر کشمېره،»همدا رنګه یو بل څېړونکی داسې انګېري: 
چتراله د عربو تر سمندرګي پورې استوګن وه... پښتانه له پخوا نه هندوستان ته لېږدېدلي دي، هلته یې لوی او واړه 

 (۹)«حکومتونه جوړ کړي دي او په ایران یې هم یو څه موده واکمني کړې ده.

 دې اند دي چې که یوه بدالرزاق سمرقندي، او نور پیو شمېر څېړونکي لکه محمود کتبي، برهان الدین میرخواند، ع
کانو، اوس افغاني مغلو، افغاني ترکانو، افغاني تاجیمه د افغان کل خوشمېر تاریخپوهان افغان د پښتون ټبر مترادف ګڼي 

 ستعالېږي.ا افغاني شیعه ګانو، افغاني سونیانو، افغاني هندوانو، افغاني هزارګانو او نورو مېشتو بېالبېلو قومونو ته هم
 

د لرغوني افغانستان د یو شمېر قومونو یادونه په خپل نامتو اثر چې په ( م ز ۶۸۴ – ۶۷۴) Herodotusهېرودت 
 .لن وا لندن کې ژباړل شوی او خپور شوی دی کړې ده چې ډېر پخوا په افغانستان کې مېشت او ود

اپارتي )اوسني اپرېدي(، باکتریا )باکتر = باختر پوه چې د تاریخ پالر ګڼل کېږي د اپرېتي =  خنوموړي تاری
Bactrian’s( پکتیکا ،)Pactyica.( او پختویس )پکتویس( نومونو یادونه کړې چې د پام وړ ګڼل کېږي 

د لرغونو اریایانو په لرغوني کتاب ریګویدا کې د پني، بریسا )بړیڅ( پروته )اپرېدي( یادونه هم شوې ده. په مهاباراتا 
اد اسواکا هزنسګرت ژبه کښل شوی دی د اسواکا یادونه هم شوې ده او د هېواد د تاریخپوه احمد علي ککې چې په س

دلته د آس کلمې یادونه وشوه، د دې  .یا اسواغانه د سنسګرت ژبې یوه ترکیبي کلمه ګڼلې چې د آس او مکان مانا لري
دغه بخدي واکمن د دلهرا اسپه،  ،ه باختر کې اسپه کورنۍ واکمنه وههغه مهال چې پ،کلمې په اړه باید وویل شي 

 وشتاسب، ګرشاسپه )غرشاسپه( او داروت اسپه په نومونو یاد کړ شوي دي.
  traitonaې له مخې فریدون )په اوستا کې تري تونا جرګرشاسپه )غرشاسپه( چې په اووم نسل کې د قومونو د ش

ولې فریدون بیا په لسم پښت کې یما ته ځان رسوي چې ګرشاسپه )غرشاسپه( کورنۍ د .ي را غلی دی( ته رسېږ
 زابلستان واکمن تېر شوي دي. خو غرشاسپ )ګرشاسپ( د پېشدادیانو کهول ګڼل شوی دی.

د هېواد په لرغوني تاریخ کې هغه څوک دی چې له  یپه ګوته شوی دی. نوموړ Trittaپه اوستا کې د ده پالر تریته 
 وما )هوما( څخه یې زوخا جوړه کړې ده.س

 همدارنګه د زرتشت پالر پوروش اسپه هم خپله شجره د اسپه کورنۍ پورې تړي.
 ټبر یادونه کړې ده. aspaziد سوات او باجوړ وګړو په ډله کې د اسپه زي « ارین»نامتو لرغون پوه 

 وروستیو څېړونکو دغه وګړي یوسف زي ګڼلي دي.
پوه سترابون اسپه زي )هپه سي( په نوم یاد کړي دي. خو سراولف کېرو په پټانز نومي کتاب کې یو بل نامتو لرغون 

 دغه دواړه یادې شوې کلمې یوه کلمه بللې او د اسپه زي معرب یې اوسني یوسفزي ګڼلي دي.

                                                           

 مخ. ۰۰تږی پوهاند حبیب الله پښتانه  -۷ 

 مخونه. 11۶ – ۴۰همدغه اثر  - ۹ 
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 5تر ۹ 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 

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

 

د بل سره ورته سهاک )ساک( او دا ډول نور نومونه یو ،پوهاند جاوېد هم اراکوزیا )یا اراخوزیا( الکوزی، ساکزي »
 (4)ګڼي

حاک یو شی وګڼل شي نو د دې کلمې ریښه ښایي ساک = ساکا وي او که داسې وي ضکه چېرې ساک زي، سهاک، 
په بڼه انځور شوې ده. چې په تورات کې اشکوز = اشکناز،  sakaنوساکا )ساکان( کلمه په هخامنشي ډبرلیکونو کې د 

 یاده شوې ده. Skuthuiپه یوناني متونو کې 
له دغو څرګندونو نه برېښي چې د هیواد په لرغوني تاریخ کې ساک )ساکان چې له مخزېږدي او زېږدي پیړیو کې 

ان اوسني پښتانه )پختون= پښتون(، ستاګېدي اوسني خټک، تیپرېتي اوسني اپرېدي، بخاواکمن وه( اوسني سهاک، 
 ګنداریان )ګندهارا( اوسني کنداریان او نور یادولی شو.

 

 اندری حصـاری قافــله در قافلـــهتازیان 
 بختیان اندر صحاری کاروان در کاروان

 )مسعود سعد سلمان(       
 

 وقـپختګان بر چون بختیان افتان و خیزان مست ش
 ني نشانـــي از مي و ساقــــي و مـي دان دیـده انــد

 فس مــن کــــــه جــــرس دار شـــونـــدـبختیــــان ن
 غـــــان خـــراسان یـــــابـــــمـرس افـاز دهـــــان ج

 )خاقاني(         
نامتو ختیځ پوه برنارډ ډورن هم لکه د یو شمېر نورو ختیځ پوهانو په څېر د پښتنو په اړه اوږدې څرګندونې کړې دي 

ایي مخ( دهندو اروپ۲۷او په پای کې د خپلو څېړنو په ترڅ کې دې پایلې ته رسېدلي چې پښتانه )ډورن د افغانانو تاریخ
ولسونو د هغې سترې کورنۍ غړي دي چې لرغونی تاریخ لري. جورج روز بیا د خپلوڅېړنو پدغه اړخ ټینګارکوي 

مخ( دیوه خپلواک اولس په توګه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې ۲۳چې پښتانه )وګورۍ روزجورج د شرق سلطانان
لطانان پښتانه د فارس س»نامتو اثرکې لیکلي دي ټول ملي او سنتي روایتونه یي خوندي کړي دي. نوموړي دا هم پخپل 

 (5)«ول او په کلونو کلونو یي پر هند واک چلولی دی.
د غور واکمن ټبر د »چې د ایران په تاریخ یي ډېرې څېړنې کړې دي کاږي:  Brownپوه برون  یو بل نامتو تاریخ

 (6)«فېروز کوه د غره اوسېدونکي پښتانه دي.
د واکمنو پاچاهانو ټبر د غوري افغانانو د ټبر پاتې شوني ګڼي. ولې بیلو په  Tamsun – W – Bتامسن ولیم بیل 

 یي ده.یاځغرده ویلي دي چې دا کلمه ار
پوه میر غالم محمد غبار کښلي دي چې پاکت یان یعنې پښانه د پاختیا په غرونو کې خواره شول. ځنې د  افغان تاریخ

 لویان.بودیزم پلویان ول او ځنې بیا د زرتشت پ
پښت او  –مو سوېل ته د باختر په سیمو کې له پکت آساکان چې ګرځنده یو کوچی ټبر و د »پوهاند حبیبي لیکلي دي: 

 (۲)«پښتنو سره ګډ شول د ساکه نوم یې په دغه پښتنو کې پرېښود.
و پښتانه له ساکاند دغه اند په هکله یوې ژورې څېړنې ته اړتیا ده چې آیا ساکان له پښتنو سره ګډ شوي دي او که 

 سره؟
 له دې مهمه ال دا ده چې پښتانه د ساکانو زوزات دي او که ساکان د پښتنو ټبر یوه ساکي څانګه ده؟
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 5تر 4 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 

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

 

 خپلو کې نږدي تربوران دي او که یو د بل اوالد ده؟ه دریمه پوښتنه ال دا کېدی شي چې دغه دوه لرغوني ټبرونه پ
ساکزي، اسحق زي، ساکان، افغانان او په ټوله کې د پښتنو د هره خبره چې وي ویبه خو د ساک، ساکا، سهاک، 

 .ن دياقومونو په شجره کې ساک زي او سهاک دوه نامتو قومونه دي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې مېشت او ود
لې ساکي و زما د پوهې له مخې ساکان د اوستایانو، پارتیانو، مادیانو او پارسیانو تر څنګه پنځم اریایي ټبر ګڼل کېږي.

کوچي ټبر او پاکت یان )پاختیان = پاکتانه = پختانه( د تاریخ په اوږدو کې ډېر نږدې اوسېدلي دي. ښایي په دې بنسټ 
 سره دغه دواړه ټبرونه د یو پالر اوالده وګڼو.

. نامتو ليساکان د هندو اروپایي وګړو یوه څانګه ده چې په اوستا کې یې توریا )ښایي اوسنۍ مانا یې تورزن وي( بو
 (۸)«پښتانه د هندو اروپایي وګړو څخه یو لرغونی ټبر دی چې لرغونی تاریخ لري.»ختیځ پوه برنارد ډورن کښلي دي: 

بللي دي. د تېرو څرګندونو له مخې که چېرې موږ د ساک )سهاک( او « اشکوزي»هال ساکان مخپل ه اثوریانو پ
وز )اشکناز( ویل شوي دي چې اوس موږ په یوناني متونو کې ساکي ریښه یوه وګڼو بیا خو په تورات کې د ویته اشک

 په بڼه لیدلی شو. Skuthuiدغه کلمه د 
 هخامنشیانو بیا ساکان بللي دي او د بیستون په ډبرلیک کې سکاسم )اوسنۍ بڼه شکاشم( یاد شوي دي.

ه یمې ښودلې دي او همدارنګډېرو څېړونکو د ساکانو استوګنځی د واکمنۍ په مهال غور، سیستان او یو شمېر نورې س
دا همدا المل دی چې پښتانه په وی .لوپښتانه هم په بلخ، غور، سیستان، فراه، غزني او د کابل په شاوخوا کې استوګن 

 کې د پکتاس په نوم، هیرودت د پکتیان په نامه او بطلیموس د پکتین په نوم یاد کړي دي.
همدا راز د پښتو ژبې نامتو څېړونکي جورج مارګنسټرن د تاریخي او مقایسوي ژبپوهنې له مخې چې نوموړی 

پښتو په ختیځې اېراني ژبو کې د ساکانو لرغونې ژبې »ډارمسټر نه وروسته پدې برخه کې لوړ مقام لري لیکلي دي: 
 (۳)«ده.لهجه ه پښتو د ساکایو وا یي  چې بولي ،ته دومره نږدې 

 که چېرې موږ پښتو د ساکې ژبې یوه لهجه وبولو نو بیا خو پښتو ژبه لږ تر لږه دوه زره کاله پخوا معموله وه.
 ولې کورني او ل؟دا به ډېره ګرانه وي چې د پښتنو د اصلي ټاټوبي په اړه وویل شي چې دوی لومړی چېرته ودان و

د نورو اریایي قومونو په څېر بلخ دی. لکه د تاریخپوه  بهرني څېړونکي په دې اند دي چې د پښتنو لومړی ټاټوبی لکه
 غبار خبره که چېرې پاکت یان )پاکتانه = باختانه( اوسني پښتانه وي د دوی اصلي ټاټوبی باختر دی.

سوریان د خراسان او غور د افغانانو یو ټبر وه چې تر اوسه هم د هرات شمال لوېدیځ د »پوهاند حبیبي لیکلي دي: 
 (1۵)«ور آباد )سور آباد( په شاوخوا کې د زوري )سوري( په نامه استوګن دي.بادغیس د ز

زوی شنسب وه چې د منهاج السراج په  کرنخد  هم د پښتنو د شجرې له مخې د سوري کورنۍ له نومیالو څخه یو
ه د ده دی لومړنی حکمران وه چې له ده نه وروست اسالم دین ومانه. ده په وخت د حضرت علي همهالی وه د ل دقو

 اوالده امیر فوالد غوري )سوري( پر تخت کېناست.
نورو څېړونکو او شجره کښونکو هم د سوریانو په اړه ډېره څه لیکلي دي او دې پایلې ته رسېدلي دي چې دوی د 

 دی او اصلي ټاټوبی یې غور وه. هلودیانو له پښت
ن ول واکمپېژنو چې نه یوازې په افغانستان کې له لودي او سوري ټبر نه زموږ د هېواد په تاریخ کې ډېر نومیالي 

نه امیر فوالد  چلولې ده چې موږ دشنسب له اوالدېبلکې له هېواد نه بهران دهند په نیمه وچه کې هم ټولواکمني 
غوري، امیر کروړ سوري، شیخ حمید لودي، نصر لودي، امیر سوري، امیر محمد سوري، امیر بوعلي د محمد 

 بېلګې په توګه یادولی شو.سوري زوی او نور د 
م قسیم امیرالمؤمنین هم د ختیځ او سابو المظفر معزالدین محمد بن سا»دې اړه پوهاند عبدالحی حبیبي کاږلي دي: ه پ

 (11)«الی شنسب پاچا وو.
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 5تر 5 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 

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

 

د دغې کورنۍ یو ستر واکمن غوري شهاب الدین و، چې د خپلې ټولواکمنۍ لمن یې ان د هند تر نیمې وچې پورې 
 وغځوله.

د همدې لړی په بنسټ لودي بهلول، لودي سکندر، لودي ابراهیم، سوري شېرشاه، سوري سلیم شاه او په سلګونو نورو 
 نوابانو او د پښتنو مشرانو د هند په نیمه وچه په مرکزي او سیمه ییزه کچه حکومت کړی دی.

وتک او شاه اشرف هوتک نه یوازې همداراز د افغانستان په معاصر تاریخ کې له میرویس نیکه نه وروسته محمود ه
 ټولواکمنۍ لمن یې ان د ایران تر اصفهانه پورې وروسوله. ېد خپل کېد افغانستان واکمن وه بل
ړلې اغم کال په تخت کېناست نو د خپلې واکمنۍ د پراختیا او پرمختیا لپاره یې مټې را ون1۲۶۲احمد شاه ابدالي چې په 

کېښود چې شمال ته یې امو سیند، سوېل ختیځ ته یې کشمیر او ډهلي او لوېدیځ ته او د یوې لویې ټولواکمنۍ بنسټ یې 
 واک الندې راوستې. مشهد او نیشاپور پورې شاوخوا سیمې تر خپل

 
 پای
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