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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٣ جوالی ١٩
 

:د علي محمد مخلص د ژوند اجتماعي او فرھنگي حاالت  
 دريمه برخه

    

احمدنگر، ( و تر څنگ د دکن په پينځو خپلواکو پاچھييود شمالي ھند د مغولي پاچھانو د ادبي او فرھنگي فعاليت

په . کي ھم د پوھي، عرفان، ادب، ھونر، موسيقۍ او معمارۍ بازار خوار گرم ؤ)بيجاپور، بيرار،گولکونډه او بيدر 

 / علمي او فرھنگي بھير کي د دې پينځو سلطنتو تر ټولو ارزښتناکه ونډه د دکني

ژبي له ھر اړخيزي ودي او پرمختگ سره پراخه مرسته وه، چي  ) niDecca / Dakkhani/ Dakhini( دکھني

، (Marathi)۴٧مراټي/ دکني ژبه له عربي، پاړسي، مراټھي. د بھمني سلطنت په زمانه کې تادوا ايښوول سوئ ؤ

ژبو څخه جوړه سوې ژبه ده، چي د بھمني پاچھۍ تر (Telugu/Telegu) ۴٩ او تٻلؤگؤ(Kannada) ۴٨کانډا

دکني . وسته د دکن د خپلواکو پاچھانو د پٻرزويني له برکته و شفاھي بشپړتيا او ادبي پرمختگ ته و رسٻدهتجزيې ور

اوس د دکن د . ژبه وروسته د شمالي ھند له اوردو ژبي څخه د جالوالي په خاطر د دکني اوردو په نامه مسما سوه

د بيجاپور د عادلشاھانو په .  خبري او ليکني کييپه دې ژبه)  ميليونه ١١، ۴ع کي ٢٠٠٧په ( سيمي ميليونونه وگړي

« د . ابراھيم عادلشاه په خپله شاعر، خطاط او لوی موسيقي پوه ؤ. زمانه کي په دکني ژبه خورا ډٻر اثار وليکل سول

د پاړسي ژبي مشھور شاعر، نورالدين ظھوري، د . په نامه يې د موسيقۍ د راگونو يوکتاب وليکئ» َنْؤَرس 

ويل کيږي په ھند کي د مشاعرې جال ھم واردواره په ھمدې بيجاپورکي شرو . و د دربار ملک الشعراء ؤعادلشاھان

لنډه دا چي د دکن شاھي دربارونه ھم د . سوئ دئ، چي وروسته بيا سوکه سوکه د ھند و شمالي خواوو ته و غزٻدئ

محمود، فٻروز، فھامي، . عالمانو خالي نه وهاگرې او ديلي د مغولي دربارو په شان ھيڅکله له شاعرانو، مورخانو او 

قيصري، رونقي، محمد امين، غواصي، خيالي، قبطي، ابن نشاطي، مقيمي، شوقي، نصرتي، ھاشمي، اياغي، نوعي 

محمدقاسم ھندوشاه، سيدعلي . خبوشاني او ډٻر نور د دکن د خپلواکو سلطنتي دربارو مشھور او نوميالي شاعران وه

د گولکونډې پاچا، ابراھيم قلي قطب شاه . قسمي او داسي نور يې د نامتو مورخانو په ډله کي وهطباطبايي، مال ملک 

ده نه . پر پاړسي او دکني ژبو سربٻره حتا د تٻلؤگؤ ژبي د ادبياتو له ودي او پرمختگ سره ھم ډٻره مرسته وکړه

کليات محمد « په دکني ژبه کې د. اعر ؤيوازي د پوھي او فرھنگ پالنه او رزونه کوله، بلکي په خپله ھم پياوړی ش

   ۵٠.په نامه لوی شعري ديوان پرٻښاوه» قلي قطب شاه 

د دکن د خپلواکو پاچھانو په سپارښتنه او تشويق د پوھي او فرھنگ په بٻلو بٻلو برخو کي خورا ډٻر اثار 

  : وليکل سول، چي دغه څو يې يوازي په تاريخ ليکنه کي د يادوني وړ دي
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کي د دکن د ايالتي سلطنتو، په تٻره بيا بھمني او نظام ) ق ١٠٠۴/ ع١۵٩۶( سيدعلي طباطبايي په  -               

  .په نامه اثر وليکئ» برھان مآثر « شاھي کورنييو په باره کي د 

/ ع١۶٢۴ -١۶٠۶(د محمدقاسم ھندوشاه استرآبادي تأليف دئ، چي په »تاريخ فرشته يا گلشن ابراھيمي  « -

کي د بيجاپور د پاچا، ابراھيم عادلشاه، په نامه کښل سوئ دئ؛ او د ھندوستان د عمومي تاريخ، ) ق ١٠٣٣ -ق ١٠١۵

، د گجرات د )بھمنيانو، عادلشاھانو، نظام شاھانو، قطبشاھانو، عمادشاھانو او بريدشاھانو( په تٻره بيا د دکن د پاچھانو

او داسي نورو کوچنييو پاچھييو په ) ھانپور د فاروقي سالطينود بر( شاھانو، د مالوې د واکمنانو، د خاندٻش شاھانو

له دې کتاب سره د صوفي شٻخانو د ژوند او اثارو د پٻژندني په باب ھم . باره کي ارزښتناک مالومات وړاندي کيي

  - .خورا گټوره ضميمه ملگرې ده

ار د مشاور، شاه طاھرپه د رسمي مکتوبو ھغه مجموعه ده، چي د احمدنگر د درب» منشاآت شاه طاھر  « 

  . قلم ليکل سوې ده

کي د ) ق ١٠٢٠/ ع ١٢ - ١۶١١( د رفيع الدين ابراھيم شيرازي تأليف دئ، چي په » تذکرة الملوک  « -

  .بيجاپور د تاريخ په اړه و کښل سو

  .تاريخ تأليف کړ» قطب شاھي «  حبيب هللا د گولکونډې د سلطنت په باب خپل  -                

  .په نامه تاريخ وليکل سو» عادلشاه ثانی «  نورهللا د بيجاپور د عادلشاھانو په اړه د -                 

د ظھورالدين ظھوري په قلم وليکل سوه، چي د بيجاپور د عادل شاھي سلطنت حاالت » محمدنامه  «  -  

  .بيانيي

ونډې په دربارو کي و خپل عروج او د دکني ميناتورۍ او نقاشۍ ھونر، چي د احمدنگر، بيجاپور او گولک   

کمال ته ورسٻدئ، د سيمي په فرھنگي بھير کي د دغو پينځو خپلواکو سلطنتو بله ارزښتناکه او په زړه پوري بريا گڼله 

جواھِر موسيقات محمدي « ، »نجوم العلوم « ، »سندبدنامه « ، »انواِر سوھيلي « ، »تعريف حسين شاھي « .کيږي

ې عصر د ميناتوري اثارو ځيني خطي مجموعې دي، چي تر اوسه د نړۍ په ځينو موزيمو او او داسي نور د د» 

  ۵١.کتابتونو کي د ډٻرو قيمتي اثارو په توگه ساتل کيږي

د جنوبي ھند په فرھنگي اعتال او ارتقا کي د دې خپلواکو پاچھييو بله مھمه ونډه ھغه شانداره معماري ده،   

جامي « ، »گل گنبذ « ، »چار منار « .پر خپل پخواني صالبت او مھابت پاته ديچي ځيني اثار يې تر اوسه ھم 

آنند « ، »جل مندير« ، »سات منزل « ، »گگن محل « ، »چيني محل « ، »فرح باغ « ، »مکه مسجد « ،»مسجد 

 ۵٢.او داسي نور ټول د دې عصر له پرتمينو معمارييو څخه گڼل کيږي» اثر محل « ، »محل 

و ادبي، علمي او فرھنگي پرمختگو سربٻره د بيدر دکني سلطنت د بٻالبٻلو فلزاتو په گډولو سره د پر دې ټول  

  ۵٣.فلزکارۍ په صنعت کي ھم يو خاص تخنيک اختراع کړئ ؤ، چي په ټوله سيمه کي مروج او مشھور ؤ

معمارۍ کي ھم  ايراني ريښې لرلې؛ ځکه يې نو په ادب، ھونر، موسيقۍ او -د دکن زياترو پاچھانو تورکي

د شمالي ھند له ُسني مذھبه پاچھانو او واکمنانو سره يې د دوستۍ او نيژدې . ايرانۍ بڼه او جوله له ورايه ښکاره وه

 دې پاچھانو د خپلي تورکي خټي او ايرانپالني ۵۴.والي پر ځای د ايران له صفوي پاچھانو سره نيژدې راشه درشه لرله

عادلشاھانو د نورو . بي او فکري چارو کي د زغم او پٻرزويني لوی نوم گټلئ ؤتر څنگ په ژبنييو، فرھنگي، مذھ

د . توکمونو، اديانو او مذاھبو پر استازو سربٻره و ھندوانو ته ھم په خپل حکومت کي لوی منصبونه ور کړي وه

اټي ژبه ليکل محاسبې او ادارې چاري يې زياتره د ھندوانو په الس کي وې؛ ځکه په دغو برخو کي ھر څه په مر

د تصوف او طريقت په برخه کي ھم د ھر چا دود او دستور ته په . کٻدل، چي نورو چندان مھارت نه پکښي الره

د دکني پاچھانو دې فکري او فرھنگي ازادخيالۍ اوږدې ريښې لرلې؛ ځکه د دکن تر خپلواکو . درناوي کتل کٻدل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

په . ه و خپل دربار ته د طريقت پيران او پٻشوايان ور بللپاچھييو مخکي بھمني پاچھانو ھم له پارس او عراق څخ

نعمت الھي طريقه په بيدر کي د نعمت هللا ولي له . دربار کې تر ھنديانو د بھرنيانو يا آفاقيانو خاطر ډٻر ساتل کٻدئ

د . پره سوهقادريه طريقه له بغداده و بيدر ته راغله، چي وروسته په بيجاپور او گولکونډه کي ھم خ. خوا پيل سوه

د عبداله شاه د شطاري . چشتيه او قادريه طريقو پيروان ھم تر ابراھيم عادلشاه وروسته، په بيجاپور کي مٻشت سول

طريقت پيروان ھم د ھند له شمالي برخو څخه و دکن ته ور وکوچٻدل؛ او په بيجاپور او برھانپور کې ځان ته جال 

 نقشبندي طريقت د مشر شٻخ -ت تر واک غزٻدو وروسته د مجدديپه دکن کي د گورگاني دول. مرکزونه جوړ کړل

احمد سرھندي پيروانو ھم و برھانپور ته مخه کړه؛ د آورنگ آباد او بيرار په خانقاوو کي د نورو صوفي پيرانو او 

   ۵۵.مرشدانو له خوا نوی نقشبندي طريقت باب سو

 د دکن د خپلواکو پاچھييو تر څنگ د پښتونخوا په د يادوني وړ ده چي دا مھال د ھندوستان د مغولي دولت او  

د روښاني . غرو او مٻرو کي ھم د پوھي او ادب د ودي او پرمختيا په الر کي ارزښتناک گامونه پورته سول

د پښتو ادب په تاريخ کي ځالنده باب ) پير روښان، خليفه مودود، مال ارزاني او داسي نورو( غورځنگ مشرانو

ته ھند مٻشتو روښاني شاعرانو او ليکوالو په خپلو عرفاني نظريو، ادبي او تاريخي اثارو سره د پرانيستئ، چي وروس

ھغه ارزښت څو چنده نور ھم زيات کئ؛ پښتو ادب يې له علمي، عرفاني، ادبي او تاريخي اړخه و لوړو پوړييو ته 

او عالمانو لکه اخون قاسم شينواري د روښانيانو تر څنگ ډٻرو نورو پښتنو شاعرانو ليکوالو، مورخانو . ورساوه

پاپنيخٻل، بي بي نٻکبختي، شٻخ بوستان بړٻڅ، هللا يار بن شٻخ صالح الکوزي، مال الف ھوتک، اخون دروٻزه 

ننگرھاري، کامران خان سدوزي او ډٻرو نورو ھم ھر يوه په خپل وار سره د پښتو ادب د دې تاريخي دورې په 

ته، چي دا بھير وروسته د خوشال خان خټک، د ھغه اوالدو او نورو معاصرانو پرمختگ کي ارزښتناکه برخه واخيس

په را مخ ته کٻدو سره د لوړتيا او بشپړتيا بٻساري مزلونه و وھل؛ خو پښتو ادب پر دې ټول برم او پرتم سربٻره ھم د 

مغولي او په لوٻديځ کي د دې مھال له پاړسي ادب سره د پرتلې وړ نه ؤ؛ ځکه د پښتون قام پر اوږو په ختيځ کي د 

په دواړو جبھو کي د پردو . صفوي امپراتورييو له ظالمانه تاړاکونو سره د مقابلې او مبارزې دروند پٻټی پروت ؤ

د اگرې، ديلي او دکن د . اشغالگرو پر ضد د ملي واکمنۍ او سياسي خپلواکۍ وياړلي معرکې او مبارزې رواني وې

 شاعرانو، مورخانو او پوھانو ته د ھغو د علمي او ادبي اثارو په بدل کي انعامونه سلطنتي دربارو پر خالف و پښتنو

پښتنو ته د استعماري يرغلگرو د جنگ او ناارامۍ، درنو ماليو او شنه زور په غملړلو . او خلعتونه نه ورکول کٻدل

  .شرايطو کي د پوھي او فرھنگ د ډٻوو روښانه ساتل څه اسانه خبره نه وه

  د علي محمد مخلص د ھلکيني ځوانۍ او پخښت کلونه د نورالدين سليم جھانگير او شھاب الدين محمد شاه          

د محی الدين اورنگزٻب عالمگير د پاچھۍ په توره او مختنقه دوره کې د ژوند . جھان د پاچھييو په زمانو کي تٻر سول

کري ازادۍ سره يې سخته دوښمني پاللــه، نورو بې اورنگزٻبه چي له سياسي، مذھبي او ف. وروستي کلونه تٻرول

 ھر يوه په بٻلو بٻلو -  له ظھيرالدين محمد بابر او ھمايون څخه تر اکبر، جھانگير او شاه جھانه پوري-گورگاني پاچھانو

ھمدا وجه وه، چي د . درجو د اشغالگرۍ او وينو تويولو تر څنگ له پوھي، ادب، ھونر او ترقۍ سره ھم مينه لرله

ولي پاچھانو، په تٻره بيا اکبر، جھانگير او شاه جھان په پاچھييو کي پر اسالمي تصوف او عرفان سربٻره په تاريخ، مغ

لکه . ادب، موسيقۍ، معمارۍ، نقاشۍ، خطاطۍ او داسي نورو فرھنگي برخو کي په زړه پوري پرمختگونه راغلل

 يادونه و سوه د پوھي، ادب، ھونر او اسالمي عرفان په مختلفو برخو کي دا پرمختگونه يوازي د ھندوستان څنگه چي

د گورگاني دولت په جغرافيايي حدودو کي محدود نه وه، بلکي د دکن په بھمني سلطنت او د ھغه تر وٻشل کٻدو 

روقي سالطينو په دربار او نورو کوچنييو سلطنتو وروسته په را منځ ته سوو پينځو خپلواکو پاچھييو، د برھانپور د فا

په دکن . او نوابييو کي ھم ھمٻشه د پوھي، ادب، ھونر او نورو فرھنگي ارزښتو و ودي او پرمختگ ته ډٻر پام کٻدئ
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کي د بٻالبٻلو نژادي، ديني، مذھبي، ژبنييو او فکري ډلو سوله ييز گډ ژوند د داسي گڼ توکمه يا کثيرالملتي دود او 

د اگرې، ديلي او . په نامه ياديږي» دکني تھذيب « ستور له جوړٻدو او تکامل سره مرسته وکړه، چي په تاريخ کي دد

دکن په علمي، ادبي او فرھنگي مرکزو کي د نورو علمي او ادبي مخکښانو تر څنگ پښتنو شاعرانو، ليکوالو، 

د پښتون اولس او پښتنو پاچھانو سياسي، اجتماعي او په ھندوستان کي . مورخانو او پوھانو ھم ارزښتناکه ونډه لرله

البته د لودي پاچھانو په گډون په . فرھنگي حاالت زياتره د دغو پښتنو ليکوالو او څٻړونکو په اثارو کي بيان سوي دي

لو  فرھنگي ټولنو مروجه ژبه پاړسي يا عربي وه؛ ځکه نو پښتنو ليکوا-دې ټولو دورو کي د واکمنو دربارو او علمي

  .ھم د خپلو اثارو ډٻره برخه په دغو ژبو ليکله

او ) رشيد خان ( ښيي، زموږ عارف شاعر، علي محمد مخلص، ھم له هللا داد» حالنامه « لکه څنگه چي   

بٻله شکه د دکن د دې مھال علمي، . ځينو روښاني ملگرو سره د دکن په بٻالبٻلو سيمو کي اوږده وختونه تٻر کړي دي

 بھيرو د علي محمد مخلص او نورو روښاني سياسيونو، شاعرانو او ليکوالو پر ادبي، عرفاني او ادبي او فرھنگي

کي د رشيد خان د ھغو نادرو او نايابو کتابو يادونه کيي، چي »حالنامه « مخلص په . فرھنگي ھڅو ژوره اغٻزه ښندله

مخلص، د روښاني غورځنگ د . کښٻوتلتر مړيني وروسته يې د اورنگزٻب د کشر ورور، شازاده مرادبخش، په الس 

معرکو او حماسو د ساتني او ستايني په خاطر د رشيد خان له خوا د ھغي شاھنامې ليکلو ذکر ھم کيي، چي په ھغه 

ھم دا وايي، چي د رشيد خان » حالنامه « ۵۶.روپۍ پر خرڅي کړي وې ) ٧۵٠٠( زمانه کې، اووه زره پينځه سوه

يې ښه لوستله؛ او مانا يې په څو ډوله » مثنوي معنوي « . ت پوھنه کي بٻساری شخص ؤورور، ھاديداد خان، په حقيق

مخلص، وروسته دا ھم کاږي، چي ھاديداد ... بيانوله؛ د حقايقو په اړه يې ډٻر کتابونه او کتابگوټي سره غونډ کړي وه

 داسي شعر چي ھر پوه او باصالحيته -خان د موسيقۍ په ِعلم کي ھم بشپړ الس الره؛ او په ھندي ژبه يې شعر ھم وايه

اروٻدونکي به آفرين پر وايه؛ او تعجب بې کاوه چي د پښتنو په منځ کي لوی سوئ سړی څنگه په داسي استادۍ 

 فلسفي شاعرۍ ته خو پر نورو پښتنو شاعرانو - د ميرزا خان انصاري ژوري عرفاني ...۵٧ماناوي او الفاظ اوډالی سي

خوشال خان . او اشرف خان ھجري په کالم کي ھم په خورا درنه سترگه کتل سوي ديسربٻره د خوشال خان خټک 

  : خټک وايي

  په خبره يو ِمرزا دئ

  په ھر حال کي څه اشنا دئ

  گڼه نور پښتانه خوار دي

   چه په الفو د اشعار دي

  :اشرف خان ھجري خو يې په پښتو شاعري کي له تاج او افسر سره تشبيه کيي

   بلکه افسر دئد ِمرزا شعر شمله

ھري خوا تې د علم، ادب . علي محمد مخلص په دغه راز علمي او فرھنگي چاپٻر کي شپې او ورځي تٻرولې

د ِعلم پرورۍ او ازادخيالۍ دې مساعدي فضا له ھغه څخه په پای کي د قرآن او احاديثو . او عرفان ډٻوې بلي وې

 .ړ مقامه شاعر جوړ کئپياوړی عالِم، متفکر عارف او د پښتو او پاړسي ژبو لو

په ھندوستان کي د فکري او فرھنگي سمسورتيا دغه راز ځالنده بھير نه يوازي په رشيد آباد، فرخ آباد، 

عليگړ او داسي نورو پښتون مٻشتو سيمو کي د پښتنو پر فکري او فرھنگي ويښتابه لوی اثر ښانده، بلکي په درسته 

  .خولو او پياوړي کولو سره په زړه پوري مرسته کولهپښتونخوا کې د علمي او فرھنگي ھڅو له پرا

ھمدا وجه ده چي د دکن علمي او ادبي تھذيب له ھمغه پخوا زمانو څخه تر اوسه په خورا شان او شوکت 

د ډٻر وياړ او خوشالۍ ځای دئ، چي پښتنو پوھانو او عالمانو د ھر بل وخت په څٻر د دکن د علمي او . جاري دئ
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چي د ھندوستان د » جامعه نظاميه « .صري دورې په ځلولو کي ھم ارزښتناکه برخه اخيستې دهفرھنگي نامه د معا

کال کي د يوه نامتو کنداري عالِم، موالنا انوارهللا فاروقي، له خوا په حيدر آباد ) ع ١٨٧۶( االزھر حيثيت لري، په 

 پښتنو سيمو فاضلو عالمانو ھم د مدرسې په وروسته پر نوميالييو کنداري عالمانو سربٻره د نورو. دکن کي جوړه سوه

دا علمي ټولنه چي اوس د ماسټرۍ په سويه شاگردان روزي، په حقيقت . علمي او تدريسي چارو کي لو برخه واخيسته

د کندھار جيد قاري، مفسر، محدث، فقيه، . کي د پښتنو، په تٻره بيا کنداري عالمانو د علمي کوښښو او محنتو نتيجه ده

 -ع ١٨٩٣/ ق١٣١٠(  په مولوي ابولوفاء افغاني مشھور، محمود شاه بن مبارک شاه قادري -اديب او شاعرعالِم، 

د افغانستان او ھندوستان  په علمي . ھم څه موده د دې علمي مرکز د مشرتوب چاري پرمخ بٻولې) ع ١٩٧۵/ ق١٣٩۵

په » احيای معارف نعمانيه « باد دکن کي دق کال په ھمدې حيدر آ١٣۴٨ټولنو کي دې پٻژندل سوي او منلي عالِم په 

 تحقيقي ټولنه جوړ کړه، چي د حنفي فقھي د لرغونو اثارو و برابرولو، سمولو او خپرولو ته وقف -نامه يوه علمي

   ۵٨.سوې وه

په دکن کي مٻشتو پښتنو عالمانو، مفسرانو، محدثانو او ليکوالو له خپلو پلرنييو مٻنو څخه زرونه ميله ليري د 

ري او اسالمي ثقافت د ودي او ترقۍ په ھيله بې شماره اثار وليکل او خپل تاريخي ټاټوبي، گران افغانستان، تې نه بش

دا چي زموږ علمي او فرھنگي مخکښانو ولي له خپل پلرني ھيواد څخه ليري په تورکيه، . ھٻرٻدونکي وياړونه وگټل

د استعمارگرو دولتو . ې روښانولي، جواب بٻخي روښانه دئھندوستان يا نورو پردو خاورو کي د پوھي او عرفان ډٻو

ظالمانه تاړاکونه، د خپلو واکمنانو استبدادي رژيمونه او  فرھنگي ضد سياستونه ټول ھغه څه وه، چي د دې تاريخي 

ه څوک په رضا ل: زما په نظر. مٻني د پوھي، ادب او تفکر نوميالي يې د خپل خواږه وطن و پرٻښوولو ته اړ ايستل

په ډٻري خواشينۍ سره دا دردناک او غملړلی حالت تر اوسه .  يا ډٻر غريب سي  يا يې مخ ته خطرونه--- ملکه نه ځي

څلور دٻرش کاله کيږي، چي د افغانانو په تاريخي خاوره کي د پردو او خپلو له ظلمه د وينو والې . ھم جاري دئ

پلو غوړٻدلئ دئ؛ ميليونونه بچيان يې د سر ساتني، ډوډۍ بھيږي؛ پر ټول ملک يې د ناپوھۍ، کرکي او دوښمنۍ تور 

موندني يا نورو داليلو له مخي د نړۍ و بٻلو بٻلو ھيوادو ته تښتي؛ او د ھري ورځي په تٻرٻدو سره له خپلي ژبي، 

و په دې دردناک حالت کي ځيني ځيني و داسي مقام او منزلت ھم رسٻدلي ا. کلتور او نورو ملي وياړونو پردي کيږي

  ! رسيږي، چي ټول بشريت يې په کارنامو فخر کيي

  ـــــــــــــــــــــــــ

   ماخذونه او يادښتونه

مراټي د اوسني ھندوستان د مھاراشترا ايالت رسمي ژبه ده، چي په ځينو نورو نيژدې ايالتو کي /  مراټھي۴٧  

) ع ٢٠٠١( تر . څلرمه لو ژبه دهدا ژبه په ھندوستان کي د اصلي ويونکو د شمار له مخي . ھم ويونکي لري

:  نور مالومات په دې ويبپاڼه کي وگورئ. ميليونو ته رسٻدل ) ٧٣( پوري يې ويونکي درو اويا 

language_Marathi/wiki/org.wikipedia.en://http  

( تر . په شاوخوا نورو ايالتو کي ھم ويله کيږي. اټکه ايالت رسمي ژبه ده کانډا د اوسني ھندوستان د کرن۴٨  

 :د نور تفصيل دپاره وګورئ. ميليونو ته رسٻدئ ) ٣٨( پوري يې د اصلي ويونکو شمٻر اته دٻرشو) ع ٢٠٠٧

language_adaKann/wiki/org.wikipedia.en://http   

په ځينو نورو ايالتو کي ھم څه ويونکي .  تٻلؤگؤ د اوسني ھندوستان د اندرياپردٻش ايالت رسمي ژبه ده۴٩  

په ټول . ميليونو اصلي ويونکو په دې ژبه خبري کولې ) ٧۶( کال پوري شپږ اويا ) ع ٢٠٠٧( تر . لري

:   زياتو مالوماتو دپاره وګورئد . ھندوستان کي د خلگو د شمار په حساب دريمه لو ژبه ده

language_Telugu/wiki/org.wikipedia.en://https  
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   53 Marika Sardar, Institute of Fine Arts, New York University: Islamic Art of the 

Deccan: http://www.metmuseum.org/toah/hd/decc/hd_decc.htm 
54 Marika Sardar, Institute of Fine Arts, New York University: Islamic Art of the 

Deccan: http://www.metmuseum.org/toah/hd/decc/hd_decc.htm 

  55 http://www.iranicaonline.org/articles/deccan: POLITICAL AND LITERARY 
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په دې مقاله کي د زياترو اشخاصو، اثارو او اماکنو نومونه له انگرٻزي متنو څخه اخيستل سوي :               يادونه

 ھيله له درنو څٻړونکو څخه په درناوي. دي؛ ځکه نو په يو و نيم کي د ځينو خطاوو تٻرٻدل، له امکانه ليري نه دي

کيږي، چي ھر څه ته په انتقادي نظر وگوري؛ او د تٻروتنو په سمولو سره د گران ھيواد په علمي او فرھنگي بھير کي 

  .  ارزښتناکه برخه واخلي

 

 

 


