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 ارزګان د لوړو زده کړو موسسه 

 افغانستان

 

ي شننهد روزګان د کلم  
 

 اسدالله نور پوهنیار
 

 لنډيز

داسي ويالی سو چي د  وګورو نو ټاکل سوی، د روزګان د کلمي معنا ته که د روزګان نوم د کرکيلي په اساس

دغه جغرفيايي ټاټوبي کي ښه وريجې کيدلي، آن تر اوس ال هم  د کرکيلي سره تړلی دئ، په دغي سيمي نوم

راتلو سره اوس وريجې هم کمي سوي، مخکي يې د هيواد په سطحه په ځينو برخو کي سته، د وچکالي په 

وريجې توليدولي. ددې ترڅنګ د روزګان کلمه په لرغونو متونو کي دې سيمي ته کارول سوي ده او په ادبي 

ددې سيمې له پاره څو نومونه  دا چي اوس لحاظ په شفاهي او ليکلي ادب کي هم روزګان کارول کيږي.

ارزګان، اروزګان او روزګان، نو دلته بايد ولس ته دا په ډاګه شي چي په اصلي شکل کارول کيږي. لکه: 

سره ليک او لوست وکړي.دا چي اوس په رسمي ادارو کي په اصلي شکل نه ليکل کيږي، مختلف علتونه 

لري، دپښتنو دليک او لوست څخه لېري والی او نه عالقه هغه څه دي چي دداسي حاالتو د راتلو سبب شوي 

په خاص ارزښت نه قائل کيدل دي. د روزګان دکلمې په  د حاکم نظامونو د پښتو ژبې ته دي، بل مهم اړخ يې

ولس هم د څو ډوله  کارولو سره کوالی شو چي ددې سيمې هغه لرغونې تاريخ او عظمت را ژوندی کړو او

 ليکنې څخه خالص کړو. 

 

 وريجې. ارزګان، اروزګان، روزګان، سيمه، طبعي، کلیدي کلیمې:
 

 سريزه

د ځمکي پر مخ لومړی د ژوند پيل په داسي توګه تر سره سوی چي هر څه د خپل ځان له پاره يو 

ځانګړی نښه لری، چي په واسطه يی پيژندل خورا اسانه او په اړه يې د معلوماتو د راټولو مسير 

 ډير واضح ښکاری، چي همدی نښی ته نوم کليمه ويل کيږی.

ی چي هر ولس، قوم، سيمه او هيواد ځان ته ملی وياړونه او افتخارات لری. د دا يو څرګند حقيقت د

فرد څخه نيولی بيا تر کلي، واليت، قوم، هيواد، سيمی، نړی او په عموم کښي ټول د خپل نوم په 

واسطه پيژندل کيږی، همدا نومونه په هر برخه کښی د يوه مشخص شاخص په نظر کښی نيولو 

نومونه دي چي په واسطه يی کوالی شو، د کس، شی يا جغرافی په اړه پوره سره ايښودل کيږی. دا 

 وضاحت تر السه او وکوالی سو چي په مشخصاتو يی بلدتيا ولرو.

زموږ ګران هيواد افغانستان هم ددې نوم په درلودولو سره د نړۍ د نورو هيوادونو په شان د خپل 

ئ ارآئيه کوي او همدارنګه بايد وويل سي د ځان يو خاص اهميت چي په همدی هيواد پوری تړلی د

نومونه هم د يوه خاص شاخص په نظر کښي نيولو سره غوره سوي. بايد ووايو  واليتونه ۴۳هيواد 

چي د روزګان واليت همدا نوم )روزګان( په هيواد کښي د تيرو لوړو او ژورو، لهجوي او ژبنې 

سطه د خپل اصلي حالت څخه په څو نور توپيرونو، د وخت د واک دارو او نورو عواملو په وا

شکلونو په رسمي او غيري رسمي ادارو کښي اوس استفاده کيږي چي په اساس يی د همدی واليت 

 هغه طبعي حالت چي بايد د نوم په واسطه افاده شي دالسه ورکړی دئ.

ولی هغه اصلی کيفيت چي د همدې جغرافي اساسي ځانګړنه ده مطلق څنډي ته کړی، دا چي 

وموړی موضوع د ادب او تاريخ ليکونکو پوري اړه لري څو د خپل علميت څخه په استفاده دا ن

 ارزښت بيا راژوندی کړي.

 دلته به که څه هم په دې اړه پخوا هم څه کار شوی دی خو هغه يوازي تاريخي اړخ را سپړل شوی،

د » يوه مقاله د  ې اړهوبلل څو په د د روزګان د کلمې دشننې اړوند څېړنه وشي، نو ما هم الزمه

تر عنوان الندی ترتيب کړم چي په اساس يې د يو خوا خپل مسؤليت ادا او  «روزګان د کلمي شننه 

خوندي شي. که وغواړو چي  عظمت او د لغات اصلي شکل د بل لوري ددې واليت هغه پخوانی

ړي او بس. ما ته کار وکړو نو هيڅ کار ناشونی نه دئ، يوازي همت او په فعاليت شروع کول غوا

ددې موضوع راټولو خورا سخت ښکاره کيدئ، خو کله چي الس په کار شوم نو هر څه راته اسانه 

 شول.
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 توکي او کړنالره

د دې څېړني موضوع )د روزګان د کلمي شننه( ده، يوه تحليلي 

موضوع ده. دغه موضوع د کتابتوني څېړني پر بنسټ ترتيب 

له بېالبېلو مسلکي او علمي سوې ده. د څېړني په جريان کي 

 کتابونو څخه ګټه پورته سوې ده. په دې مقاله کي د روزګان کلمه

په ژبه ، شفاهي ادبياتو او  زياته څېړل شوي ده، ځکه چي د ولس

کارول شوی. خو په « روزګان»په همدا شکل  ليکلي ادبياتو کي

رسمي اداراتو کي اوس د ارزګان او اروزګان کلمه په کار وړل 

 ږي. کي

 

   موندنه

ترکومه ځايه چي زه معلومات لرم په تاريخي لحاظ روزګان 

کلمه تر نورو هغه کلموچي ددې کلمي په مقابل کي 

کاريږي)ارزګان،اروزګان( لرغوني او پخوانی ده، که يې رېښه 

سمه وڅېړل سي تر اراکوزيا پوري رسيدالی سي. زما په نظر 

پر ځايه نومونه ده، روزګان کلمه ددې سيمي له پاره سمه او 

ځکه دغه کلمه هغه خاصه ځانګړنه چی ددې واليت په جغرافيه 

کښي په طبعی ډول موجوده ده وړاندی کوی او دهيواد د نورو 

وګړو او همدارنګه د بهرني اتباعو له پاره د همدي نوم په 

 تعريف پوهيدل، دهمدې واليت په هغه خاص اهميت پوهيدل دي.

د لغت يا کلمي وينګ په يو ډول او ليکل  په ادبياتو کي که چيري

يې بل ډول وي دلته دژبي پوهان لومړی د کلمي کارول په 

لرغونو متونو کي ګوري چي دغه کلمه په څه شکل ثبت ده، که 

ليکلي بڼه يې د لرغونو متونو په شان وي دلته الرښوونه کوي 

چي ليکل او لوستل دي يو ډول وي. يا وينګ يې د پخوانيو 

و سره سم وي نو لومړيتوب و تلفظ ته ورکوي، تر څو هغه متنون

پخوانی او اصلي شکل يې خوندي سي. اوس که لرغونو متونو 

ته سر ورښکاره کړو، ددې جغرافيايې ټاټوبي نوم په څه شکل 

سره ثبت دئ، تر اوسه چي موږ کوم لرغوني متنونه په الس کي 

ي ده. د لرو ددې سيمي له پاره يې د روزګان کلمه کار کړ

روزګان کلمه په شفاهي او په ليکلي ادبياتو کي او هم د سيمي د 

خلکو خبرو کي د روزګان په شکل تلفظ او ليکل کيږي، د پښتو 

ژبي ليکواالن او شاعران د روزګان کلمه په خپلو ليکونو او 

شعرونو کي کاروي او خپلو لوستونکو ته الر ښونه کوي پر 

يوې خوا يې دنا سم ليک او تلفظ همدغه الره والړ سي، تر څو د

مخه نيولي وي او له بلي خوا يې تر ولس پوري حقيقي او سم 

 متن رسولی وي. 

 

 د روزګان کلمه په پښتو ادب کي:

ځکه  ولس شفاهي ادبيات چي د پښتو ادب خورا غني برخه ده.

شفاهي ادب يا ادبيات خوښوي چي د دوی ايجاد او سمونه ده، 

په اوجود  کله لنډۍ يا بل اولسي ادبي ژانردلته موخه دا ده چي 

راسي د خولو دوهلو وروسته يو داسي څه ځني جوړېږي چي 

 هر لوستونکی ځان پکښي ويني. 

په دې برخه کښي د روزګان د کلمي داستعمال راخلو چي عام 

 وي. له پاره کار ولس څنګه د خپل زړه د خړوبولو

 لومړی له دټپې يو مثال:

 

ه بارانه / يار مي شوقي دئ لونګۍ نه په روزګان مه اور

 ورټولوينه.

روزګان زما دسترګو تور دی / د دهراوت سيلونه زړه را څخه 

 وړينه.

په روزګاني ځوانانو غم دی / چي د کوچيانو کډي پاس دايې ته 

 ځينه.

 

 يو مثال به د کاکړيو هم ورکړو.

 

 د روزګان يخ به يې تور کي/ ګران مي ښه دی په الهور کي.

 ين يټو مي کی ور جوړ / که په روزګان کي کئ ګران زوړ.سپ

 

 په ليکلي ادب کښي:

 

 چي هرلور ته يې ښکاريږي شنه بڼونه

 چي په غيږه کي بهيږي لوی سيندونه

 

 دا روزګان دی داروزګان دی دا روزګان دی

 چي په برخه يې دجنت خوږې ميوې دي 

 

 چي هرلورته يې غوړيدلی ارغوان دی

 دزيار لوی ارمغان دی داروزګان دی يا 

 

 وطني ترانه: 

*** 

 له زوره او تر زيره ټول دنيا ته ښکاره سوی

 ټوټه دعلميت دی ستر ميدان زما دمينی

 لري ډير زيات ښاخونه لوی لوی واليتونه

 کابل دی کندهار دی که روزګان زما دميني

*** 

 بادغيس چي درنه هير نه سي حقياره

 زما دمينيتل ودان دي وي ودان افغانستان 

 

کلمه کارول  «روزګان»دا چي ددې سيمې په پښتوادب کښي د 

سوي او کارېږي او دولس د تلفظ او وينګ سره کلمه ده، نو دې 

نوم په ولس کښي خپل ځای « روزګان »نتيجي ته رسېږو چي د 

 پيدا کړی او ټولو ته منل سوی دئ.

 

 د روزګان د کلمي شننه

سالم د مبارک دين د څه وخت چي عرب افغانستان ته د ا

خپراوي له پاره راغله، نو د ځينو ځايونو په نومونه کي تغير 

راوستئ، هغه توري چي عربي الفبا کي نه و د هغوی پر ځای 

يې نور توري چي د يادو تورو ته يې مخرجونه نژدي وه 

راوړل، چي دې کار هم يو څه ستونزي پيدا کړي. ولي د 

ر سره کوم خاص تغير يې نه دی روزګان د نوم په اړه زما په نظ

» تلفظ په عربي ژبه کي سته مثالً «روز»راوستلی ځکه چي د 

ّز   «الرُّ

کلمه په پهلوي کي د ُرچ، پاړسي باستان او اوستا کي « روز»د 

رئوچه، هندي باستان کي رچيش، ارمني لئيز او کردي کي 

روژ، افغاني ورج، بلوچي ُرچ او رش، وخي کي رئوج، ګيلګي 

وز، فريزندي او يرني او نطنزي کي رو، سمناني کي رو کي ر

او روژ، سنګسري کي روژ او داسي نورو ژبو کي هم د ورجو 

 په معنا سره راغلي کلمه ده. )لغتنامه دهخودا(.

ّز( لغات چي د را توري په  په عربي قاموسونو کي د) الرُّ

سره د وريجې په معنا راغلی. « زّ »او د زا توري په د« رُ »پيښ

څخه مشتق سوی دی.همدا « االَّءرزّ »اصالً دا لغات د يوناني 
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از»ډول په عربي ژبه کي  زَّ د وريجې خرڅونکي معنا « الرَّ

 مخ. فرهنک آبجدی الفبائی عربی ـ فارسي(۳۲۴ورکوي.)

کله چي عرب په خپله ژبه کي الُرًز کلمي تلفظ لري نو د نوم د 

ې ورته سم بللی تغيرولو هڅه يې نه ده کړي، بلکي همدا نوم ي

دئ. ځکه چي په دې سيمه کي وريجې کرل کيدي او ښه نوم يې 

هم درلو دئ. دا چي الف او الم ولي نه تلفظ او نه ليکل کيږي په 

دې اړه به د عربي ژبي دشمسي او قمري تورو په برخه کي به 

 لږ خبري وکړو.

د تلفظ او نه تلفظ له مخې دوه ډوله توري  عربي ژبه هم د تورو

ي چي يوته يې شمسي او بل ته قمري توري وايي. په الفبا کي لر

د شمسي او قمري تورو پېژندل چي د عربي ژبي موضوع ده په 

هم يو اړين کار دی. دغه توري د الشمس او القمر کلمو  پښتو کي

توري چي دمخه د الف او الم  د تلفظ پواسطه سره بيليږي کوم

او کوم توري چي راغلی وي او تلفظ نه سي هغې ته شمسي 

دمخه د الف او الم راغلی وي او تلفظ هم سي هغې ته قمري 

توري وايي لکه همدغه د الشمس او القمر په کلموکي چي ) ش ( 

 الشمسی توری دی او د ) ق( القمري توری دی.

قمري توري هغه تورو ته وايې چي مخکي د الف او الم توري 

ي، دا توري عبارت س راسي خو د الف او الم توري يې تلفظ هم

دي له: آ، ب، غ، ح، ج، ک، و، خ، ف، ع، ق، ي، م، ه. شمسي 

د الف او الم توري راسي  توري هغه تورو ته وايې چي مخکي

خو دالف او الم توري يې تلفظ نه سي، داتوري عبارت دي له: 

ت، ث، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، س، ش، ص، ض، ن، ل. د مثال 

 او الرحيم په رحيم الرحمن په رحمن الرحمن ، الرحيم.» ډول: 

کله چي ياد توري نه تلفظ کيږي نو دليک «. ليکل او وايو يې

 څخه هم لويدلي دي.

لغات چي د روز سره يو ځای راغلي دی، « ګان»پاته سول د  

ګان پسوند دی چي د کلمي په پای کښي راځي لکه: بازارګان، 

توری په عربي « ګاف»ګروګان او ريګان. او داسي نور. دا چي 

الفبا کي نسته کيدای سي چي د ګان پر ځای د قان کلمه استعمال 

سوي وي. قان عربي کلمه ده، په پاړسي کي )آهن راساخت و 

په  استوار کرد، ياني پخوانی او موجود مال جوړول او بيا درولو

معنا راغلي ده.(. د ځينو د نومونو او کلمو په پای کښي راځي 

سوی/ دښار نوم دی(، استورقان، لکه: خرقان)نوشته 

َموقان)دښار نوم دی.(، نوقان)د ښار نوم دی( او 

 جغرافيايي ياداښتونه( ۰۴۵نور.)

نو که د قان کلمه د روز سره يو ځای کړو، روزقان به ځني 

ورجو ته وايې او « روز»جوړه سي، جالبه خو ال دا ده چي 

ې، نو د ته واي پخوانی او موجود مال جوړول او درولو« قان»

دواړو کلمو څخه به يوه مشترکه او ګډه معنا راوباسو، ياني هغه 

وريجې چي هم پخوانی دي او هم غواړي چي بيرته خپل پخوانی 

ارزښت پيدا کړي. داچي عربي زموږ خپله ژبه نه ده نو هغه 

توري چي وينګ يې زموږ په ژبه کي سخت وي، په هغه تورو 

سوي، وقت په « کيسه»صه او لغاتو کي تغير راولو. لکه: قي

قان » اوښتی دئ. زما په نظرد وخت په تيريدو سره د« وخت»

په نورو کلمو  راغلی وي، ځکه چي ګان موږ« پر ځای به ګان

کي هم لرو او پسوند هم دئ، په همدې اساس يې د روز سره 

 جوړ راغلی او عام شوی.

 

 د روزګان کلمه په تاريخ اثارو کي

و تاريخي ارزښت چي دتاريخ په پاڼو ددې واليت لرغونوالی ا

کي ثبت دئ د همدې نوم )روزګان( په واسطه يې پيدا کوالی 

سو، کله چي وغواړو ددې واليت په اړه د تير تاريخ پاڼي وپلټو 

نو د روزګان د کلمي په واسطه اصلي مواد تر السه کوالی سو. 

په دې برخه کي دنمونې په ډول سره دغه څو تاريخي متنونه 

 ندي کوم.وړا

ش کي  ۱۴۲۴پټه خزانه هغه کتاب دئ، چي لومړنۍ پال په  -۱

ش کالونو  ۱۱۳۲او  ۱۱۳۱چاپ سو او په اصل کي دا کتاب په 

کي ليکل سوی دئ. په دې کتاب کي د يادې سيمي نوم روزګان 

ياد سوی دئ او داسي ليکي.))زرغون خان ډېر ضعيف سو او په 

(( وروسته د هراوت هجري په دهراوت کي وفات سو. ۴۲۱سنه 

پېژندنه کوي داسي وايي)) دهراوت: د روزګان او غور دغرونو 

تر منځ واقع دئ. د کندهار شمال غرب ته موقعيت لري او له 

 چاپ( ۱۴۴۵م ۴۲کندهاره پنځوس ميله ليري دئ((.)

مخ. ( کي د کتيبو ۲۲هـ.ل.  ۱۴۳۱کندهار مجله دوهمه ګنه. ) -۲

په دې واليت کي سته په دې  موضوع راغلي ده، هغه کتيبي چي

 «.دکندهار د روزګان د شالی دري کتيبه»شان يې يادونه کړي.

 ۱۱هـ .ل.۱۴۳۴تاريخ خط و نوشته های کهن افغانستان ) -۴

مخ.(. په ياد کتاب کي هم لوی استاد عبدالحی حبيبي د کتيبو څخه 

» بحث کوي، چي د روزګان کلمه يې په الندي ډول کار کړي ده.

 «.روز ګان و توچی مشهود است يبه های متاخرکه در کت

هـ ق( کښي په دې واليت ۱۴۰۱روزګان جريده چي په کال)  -۳

 کي خپريدل هم د روزګان په نوم خپروني کولي.

پوهاند عبدالحی حبيبي په جغرافيای تاريخ افغانستان نومي  -۰

کي ددې  مخ۱۴۱مقاله او  ۲۲کتاب چي پنځوس مقاله لري په 

منهاج سراج در موارد متعدد اين منطقهء » نه کوي،واليت پېژند

تاريخي را ذکر ميکند ولي )روزګان( که ميرزايان اورزګان 

نويسند نيز شهرتی داشت و طوری که مؤرخ مذکور اشارت می 

 «.کند

مخ( کي هم ۱۰۱۲هـ ل. ۱۴۳۰په )پښتو تشريحي قاموس په  -۱

 د روزګان کلمه ليکل سوي ده. 

ل.( ۱۴۴۰باوري )روزګان نومي کتاب  پوهاند محمد رسول -۲

کښي د تاريخي متنونو په ښودلو سره يې دا ثابته کړې ده  کال

چي ددې سيمي له پاره د روزګان کلمه کاريدل او بايد اوس هم 

تاريخي متونو يادونه  وکارول سي. ښاغلی ليکوال ديو شمير هغه

کوي چي د روزګان کلمه يې ددې سيمي له پاره استعمال کړي 

 ه.د

عربي نامتو جغرافيا پوه او مورخ بال ذري. د اسالمي  -۱

ځواکونو د فتوحاتو په لړ کي د بغنين، زمين داور او ) روزګان( 

 نومونه ياد کړيدي.

د طبقات ناصري ليکوال قاضي منهاج جوزجاني هم د پښو  -۲

په تړاو د يو شمير سيمو د نومونو ترڅنګ د )روزګان( نوم 

 ليکلئ دئ،

د العالم من المشرق المغرب کي هم )روزګان( ليکل په حدو -۴

سوی دئ.)دنور معلوماتو له پاره د روزګان نومي کتاب 

  مقالي ته والړ سئ.(« روزګان په لرغړنو زمانو کي»د

پوهنيار حيات الله څار د خپل ماستر تېزس د )روزګان  -۳

فرهنګي حال( تر عنوان الندي ليکلی دئ، دلته ياده کلمه هم په 

 په ټول متن کي دروزګان په شکل سره راغلي ده. م او همنو

 

 دارزګان کلمه

پښتانه سنتي خلک او په يوه سنتي ټولنه کي ژوند کوي ځيني 

موضوعات بېله دليله څخه مني. په همدې اساس داسي داستانونه 

د  او کيسي سته چي موږ ته د څېړني او پلټني ته هڅوي، مثالً:

سيمه کي دوو هزارو ورونو ژوند  ارزګان په اړه وايي په دې

کاوه، د يوه نوم ارز او دبل نوم ګان و، نو همدا سيمه د يادو 
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دا هم کيدای  ورونو په نوم) ارزګان( ونمول سول. زما په پوهه

سي چي پښتنو د ليک لوست سره خاصه عالقه نه وه، ښه ځمکي 

يې درلو دي د خپلو ځمکو کارونه يې کول، ولي په مقابل کي 

ول چي په  زبانانو بيا ځمکي کمي وي نوهغوی مجبورهدري 

دولتي ادارو کي کار وکړي، نو په همدي اساس يې ليک لوست 

 ته مخه کړي وه.

ددې سره سم په دولتي ادارو کي په دري ژبه ليک لوست کيدئ، 

نو ځکه د اکثريت سيمو نومونه مو پاړسي دي. په اصل کي 

د تطبيق وړ نه دئ.  ارزګان د ځای نوم دئ ولي پر دغه سيمه

پاړسي ژبي ويونکي په کانسونيټ  يوه اساسي خبره دا هم ده چي

د کلمي پيل نسي کوالی، ددې له پاره چي سم تلفظ وکړي د هغو 

کلمو په پيل کي د واول)الف( توری ور زياتوي چي په 

کانسونيټ سره شروع وي، په همدي اساس روزګان په ارزګان 

ازمری، انجلۍ، اور او نور. د بدل سوی دئ. لکه: اسټايل، 

ارزګان کلمه د نوم په ډول يوې دښتي ته کارول سوي، د ارزکان 

د فارس درياب ته « ګ پر ځای د ک توری راسي» کلمه چي د

 «.لغتنامه دهخدا»نږدي ديو کلي نوم دی. 

))د دي ټکي يادول هم اړين ګڼم چي د ورستيو پيړيو يو شمير 

اثارو کي د )روزګان( دليکلو پر ليکوالو او مورخينو په خپلو 

ځای )اؤرزګان( يا )ارزګان( ليکلئ دئ، د بيلګي په توګه دتاج 

التواريخ ليکوال اعليحضرت عبدالرحمن خان ) اؤرزګان( ليکلی 

مخ(، او د سراج التوريخ مولف فيض  ۲۴۲) تاج التواريخ: 

محمد کاتب دا نوم د ) ارزګان( په څير ليکلی دئ. د بيلګي په 

هغه مهال چي فيض محمد کاتب د هزار جاتو د بغاوت پای  توګه

ته رسولو په تړاو د سيمي نومونه يادوي داسي ليکلي: ) د 

کندهار حکمران د ګيزاب روپئ د غوړو، غنمو وربشو او پسونو 

د پيرودلو له پاره وليږلي. وروسته بيا ځپونکي ځواکونه د 

ته ورسيد...)  فوالدي الري څخه زاولي او له هغه ځايه ارزګان

مخ ( د اعليحضرت امان الله د واکمنۍ پر  ۲۱۱سراج التوريخ 

مهال د جوړي سوي لويي جرګې د بشپړ راپور په چاپ سوې 

خپرونه کي د لويي جرګې د ټولو ګډنوالو نومونو ليکل سوي 

دي، په دې خپاره سوي اثر کي هم د روزګان نوم په )ارزګان( 

 .ل(۱۴۴۰ليکل سوی دئ.(()روزګان 

 

 د اروزګان کلمه 

زه چي څومره پوهيږم ددې کلمي د رامنځ ته کيد يو دليل به دا 

وي چي مخکي مو اشاره ورته وکړل، هغه دا چي د دري ژبي 

ويونکي چي کله په کانسونيټ سره شروع نسي کوالی نو د الف 

توری د کلمي سرته ور زياتوي چي په نتيجه کي د روزګان څخه 

تر څنګ دا هم کيدای سي چي د اروزګان جوړ سوی. ددې 

اروزګان کلمه د انګليسي متن په اساس منځ ته راغلي وي، ځکه 

او « u»(کښي هم يوUROZGANددې کلمي په انګليسي نوم )

توري کار سوي، که د انګليسي نوم ټکي په ټکي معنا « o»هم 

 oد الف فونيم او  uسي نو بيا اروزګان کلمه منځ ته راځي. چي 

نيم دئ، چي په نتيجه کي اروزګان ځيني جوړيږي. بيا د واو فو

دا کلمه په پښتو ليک دود کي ډېره کمه تر سترګو کيږي، خو په 

انګليسي متن کي بيا خورا زياته کاريږي. دپام وړ خبره دا ده 

چي ياده کلمه په الکترونيکي تذکرو کي استعماليږي، ددې کار 

موضوع حل ژر ونه نيول سي په راتلونکي کښي ددې  مخه که

 کول ستونزمن دي.

 

 

 

 پايله

ددې لنډي څېړني په نتيجه کي زه دې پايلي ته ورسيدم چي زموږ 

د هيواد هر کونج خپل تاريخي ارزښت لري، او که وغواړو چي 

دغه تياره کونجونه روښانه کړو نو خورا زيات کار ته اړتيا سته 

دی  تر څو مو د ګران هيواد هغه ارزښتونه چي چا ورته کار نه

کړی، پيدا او تر خلکو يې ورسو، هر ټولنه دوه ډوله الس ته 

راوړني لري، يو يې د اوس مهال د غوښتونو سره سم پر مختګ 

دی، تر څو د نورو هيوادونو سره اوږه په اوږه حرکت وکړي. 

پلرونو او  بل لرغونوالی يا تاريخي ارزښتونه دي چي زموږ

تر څو نورو قومونو  نيکونو څه الس ته راوړني درلو دلي دي،

او ټولونو ته دا وښيو چي په پخوا زمانه کي موږ يوه پر مختللي 

 ټولنه درلودل.

ددې کار نتيجه زما له پاره خورا پر ارزښته ده، او په دې پو 

د ) ارزګان او اروزګان( په نسبت سم او  سوم چي روزګان نوم

پر ځای نومونه ده، ځکه چي هم دسيمي او هم دکرکيلي سره 

سمون خوري، ددې تر څنګ د ولسي ژبي او ادب سره يو ډول 

يې ورکوي « روزګان»تلفظ کيږي. او هغه مفهوم چي دغه نوم

په سيمه د تطبق وړ دی. د پښتو ژبي ليکواالنو د الرښووني سره 

سم بايد چي روزګان وليکل سي او وويل سي، په دې برخه کي 

و کي هم په خپل تر څو په رسمي ادار ال نور کار ته اړتيا شته

 اصلي شکل سره وليکل سي. 
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