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ت ونـــ
ه ده او ـولنې غـتني ـ  په نوم چې د پ  سائل د رحمت شاه ه  معنوي پان

ي ديـر خدمـتـې او ادب ته ئې سـتو ژبــ پ تونه ک
   

 
  

اغلی رحمت شاه سائل چې دا کتاب ورته  اکتر کبیر ستوری او  ددي کتاب لیکوال 
 ال شوی دی
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  زهــریـس
ه مخک ې له دې چې د کتاب اصل موضوع ته راشو، د ژبساپوهنې د لیکوونکي لن

تو ژبه کې د داسې  لوي به په دې غوره وي چې لوستلونکي پوه شي چې په پ پېژند
ېر اهم کتاب لیکوونک ه دیییو  نې مقصد ئې  ی وک دی او ددې   .  

لو محتاج نه دی، نژدې دوستان او مل تني اکتر کبیر ستوری د پیژند ري ئې د پ
تو ژبه د  خه پیژني، لیکواالن او د قلم خاوندان ئې په سوچه پ خوی بوی 

و او نورو خپرند پا خه پېژندلی  شي، د ويهخپریدونکو کتابونو، مجلو، ور  لیکنو 
ي لې تونخوا کې  وله پ ر کې هم دغه ستوری په  تني سیاست په  په کون . پ

ېدلې ، د کابل په رحمان  ه ککې زی او لو تحصیالت  یبابا لېسه کې ئې زده ک
ي، د باچا خان د فلسفې  ن الندې ئې ئې په جرمني کې بشپ ک او سیاسي غور

ې، د خپل وط او ولس سره بې کچه مینه لري ) تکامل ( خپل شعور ته وده  ورک
تونولې د پور  تو او پ ه دریو لسیزو راهیسې د پ ه نا  او په جرمني کې د 

لو بوخت دیخالصو ن  .لو په هلو  یرو دندو تر  تون کې د نورو  نو په دې ن
تو به خپل علمي او ادبې اثار  ه اخستې چې په پ ئې یوه ذمه داري دا هم په غا
تو ژبې  و د پ ی تر  تو ژبه لیکل وک وي چې په پ لیکي، او نور هم دې ته ه

ې او درنه شي چې په دغه سلسله کې ه پیاو یر اهم کتاب دی دا ه ئېپان   .م یو 
ه دی؟ هسې  ه ته وايي ؟ او ددې اهمیت  ا کې ژبه  د ساپوهنې او ژبساپوهنې په ر

تنې دي، خو ددې شاته خودا ولنې د پرمخت غون  د ساده غوندې پو انساني 
اکتر کبیر ستوریتاریخ پروت د  هم په دې موضوع ي چې د نورو عالمانو غوندې 

ي د نې ک ی یرې    . الس کې دهو چې یوه برخه ئې دا دې ستاسيباندې 
وته کوي او بیا  ولنې پیل او په هغه کې د ژبې وده په  اکتر کبیر ستوری د انساني 

تو ژبې ارتقا ا کې  د نامتو پوهانو د کتابون(West)ه یوازې د لویدیز ن  د پ و په ر
تنو تا ي بلکې د پ ولنې ژوندي مثالونه هم راوی په کتاب کې  .يریخ پوهانو او 

ولونه او د هغې روان د ژبې ېیبېل بېل  ه  (Psychological Analysis)نه  ېر په ز  
ین لیک، کو او ليک   د  :پورې دي، لکه وکی لیک ، نرم  او   ژبه ، ستر او و
 او تال موسیقي ژبه، معیاري او پوهنیزه ژبه او همدغه شان ادبي رنېغ لیک، د سو

ېر تفصیل د ې د ادبي ژب.ژبه د ادب سره نژدیوالی او   ستوري په برخه کې ل 
ئ یوالي  تیني ان   .ری
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نې تر بحث الندې راولي  ی ینې نورې نوې  د ژبې د پوهې په برخه کې دا کتاب 
اکتر کبیر  کاري چې  چې تر اوسه ئې یوازي لویدیز کې کار شوې دي، خو داسې 

تو کې راوستلي دي ل په پ ي  د ژبې د توان او ودې پیمانې، : ، لکهستوری په لوم
ه هم یو   ژبه او ژبنیز استعداد، او ددې د تفصیل ورکولونه پس په عملي تو

(Memory Test) ې شو تي تله ورک ت پرې ییاد  ده چې د کتاب لوستونکي خپل یاد
و پ ه لیدلو زما په جرمني کې د ازمویلي شي، خو اوس په دې کتاب کې ددغه پا

نو بوخت غه وختسبق ه ی ول   او هر ؤونه رایاد شول کله چې کبیر خان په دغه 
تی تلې  ، د یاد ېر ک  کتاب به ئې ورته ورک او (Memory Test)وک چې به ئې 

خه  ونو  س ری دومره تن شول چې ددغه ستورو د  خه مون مل اخر به ور
ېد او مون هم و کبیر خان ستوری د کور د  سودحعلی خان م رته سکو نه وت

ې حانکار شوو، لوستکونکي دې شکر کوي چې د هغه د ز مت او زیار د غون
ونه په هر لحاظ د داسې  یس ې راخیستې دي البته دغه  و پا نې نه ئې فقط  ې

یر ضروري دي نو لپاره    .ی
ا کې د ژبې رول او  ولنې د پر مخت په ر اکتر کبیر ستوری د انساني  ه دا چې  لن

  غوندې پیچلې موضوع الندې (Social Psychology) ولنیزې ساپوهنېهغه هم د 
یرمهم لدومره په آسانه ژبه لیکي چې دا نه یوازې د ساپوهنې مسلکي خلکو  پاره 

  . ند او پوهه حاصلولی شي پدي، بلکې د علم سره مینه وال ترې نه هم پوره 
 او همدغه شان نه ییو عملي انسان د. تش په نظریو عقیده نه لري کبیر ستوری 

 د نورو پوهانو تجربو او کتابونو باندې تکیه کوي، بلکې خپله کورن ئې هم ییواز
ی، چې هغه د ده  نې الندې نیولې ده چې په دی کتاب کې ئې خپله مثال راو ی تر 

ه ېلمسیان دي او دهغوی د ز ه تو یدنې نه تر خبرو کولو پورې دومر ئې په بشپ
ه یو يدتر نظر الندې ساتلي  ن اندی کوي چې  ه ئې و  او د عملي مثال په تو

اونو کې ژبه زده کوي   . ماشوم د ژوند انه په بېال بېلو پ
ا سره د کتاب یوه برخه د پ ېر په  ل شوی ده او لیکونکی  تو لیک دود ته ورک

تو ژبې توان  رېزي او جرمني ژبو نه زیات د) ظرفیت( وائې چې پ   یانې دید ان
ې تو ژبې ته کار نه در قودې    .ی شویابلیت لري خو ولې په دې برخه کې پ
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ای ېره توان په بل  تو یوه  ېر  کې لیکي چې پ منه ژبه ده چې  ئې غ دی او 
تو سوچه  ي، په دغه ل کې د پ ائی ونه ېبژه په کې   کولو له پاره هم الر

تون کې که یو خوا تونول په ن تو او پ خ   شوې ده، د پ نې شوي نو بل ا ی کره 
تونول ستر  ه باندې د لو (Institution)ته د پ دیز پوهانو له پلوه ژوره کتنه تر ېجر

تونولي د جر ) نظام( و یو ولسي سیستمبحث الندې راغلې ده چې په نتیجه کې پ
یموکراتیک  ي کوم چې  ولنه ) جمهوری( بلل کی تنو په  خوی لري اوس هم د پ

ې ې دا غیزو خبرې  په داسې وخت خ لري کې ژورې جر و مهمه دا ده چې د جر
ولو الره په کې موندلی  ې د سوله ایزه حل ل ي چې افغانستان د اوسن رب کې کې

ېر احساساتي . کیدی شي ه هم کله کله کبیر ستوری   او  دییشو) جذباتي ( که 
ون لري تونولي کلک ت تانه او پ و د الرې  خپلې د ژوند چارې،لیکي چې پ  د جر

ان ژغورونکی  تونولي  وتې وهنه نه خسموي، پ ان کې  وی لري او بهر نه په 
تونول پ واليهمني، ددې خبرې علت د پ کې پروت دی، چې د ) مکمل توب  (  بشپ

ول تنو د ژوند  تیا یپ ې او چارې په خپله سمبالولې شي او د بهر مرستې ته ا  رب
ا. نه لري  باندې پوره بحث کیدلی شي، چې ېکتر صیب دغه نظرينو په دی هکله د 

ه ئې  ن تانه هم هغه شان دي لکه  ایا اوس وخت کې هم دا عملي کیدلی شي او ایا پ
 چې ستوری صیب ویني؟

ی شوی دی او زه پخپله د  ای ورک ېر  تنو نسل او نسب ته هم  په کتاب کې د پ
تنو اکثره پوهانو او اکتر کبیر خان ستوری دغه خبرې سره پوره اتفاق  لرم چې د پ

ان  ولی چې خپل  ان نه دی ک و  ونکو خپله ه نو متضادې وپیژنې او د بهری
ا کې  يونظريې  بیا بیا راخیستی دي، خو د ساینس او یشتمې پی ، نوو پوهنو په ر

و  ی شو چې مو  رانه هم نه وي چې مو دا معلومه ک ه دومره  خو به دا 
ې کاري چې یو؟ خو په  تانه بني اسرائیل دي، دا سې  رو نظریو کې یوه دا چې پ

ینې معلوماتو سره سم اسرائيلي  که چې د  ا ته راشي،  ېر ژر به دا خبره ر
ي او په دی ل  ونکې ادارې په دې بوختې دي چې خپله یوه ورکه قبیله راپیدا ک ی

تانه دي ي چې هغه ورکه قبیله پ ومره حقیقت دی او دا  په دې ک.کې دا ویل کې ې 
ه په ثبوت  ن ي؟ به  ان  رسې یزونو  نو نه خو تر اوسه مو په دغه شان 

کاري، خو  انې  ې ن ه ن لی دی او نه په نژدې راتلونکی کې ددې  خو
ي   .اسرائیلیان به ئې هرومرو یو پلو ته ک
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ه لیکل ېر   شوي دي او  په دې کتاب کې د ژبه او قام یا ولس تر عنوان الندې هم 
تانه خپل جغرافیايې وحدت  ي چې پ ونکې دغه نتیجې ته رسې وبی(ی ا  ،وط (

تانه په دوو هیوادونو کې  ه هم پ تون ویلی دی که  ان ته پ تونخوا او خپل  ته پ
یکې شلیدلي نه دي ه قامي ا ي خو د دوی تر مین   .اوسې
تیا او  تنو د قامي وحدت د بیا بشپ اکتر ستوری د پ ي کیدلو نظریه د باچا دراژون 
ارانو د غور ور کې ویني او خان تر مشر الندې د خدايي خدمت ن په ان

ن د افغانستان د پخوانې  ېر د یادولو تر  م په  کاره د ې د  اچا ظاهر بپیرن
تون دی  وته کوي چې نسلي خو پ ه په  م په تو ت کلنه دوره د پ د لوې شاه 

تو ژبه  تني خو نه په پ ي او نه خو د پ  په خوی بوی خبر دی او د کولتورپوهې
خه باالکل پردی شويکولتورخپلې ژبې او   .  

ېدو نه پس سمه الر خو دا وه چې  نده وايې چې د پاکستان د جو ر ستوری دا په 
افغانستان او پاکستان یو بل ته نژدې شوې وای خو ظاهر شاه دوه مخی سیاست پېل 

تنو ویش ومانه او په پاک د یوې خوا ئې د ري ک پ ستان کې ئې سفارت او قونسل
مني را واخیسته د ظاهر شاه د حکومت له  ه او له بلې خوا ئې ورسره د ه ک جو

ي وته کې تنو په ضد اقدامات هم په  تنو .خو په افغانستان کې د پ په کتاب کې د پ
ثبوت رسوي چې د یو د یووالي په هکله د پوره بحث نه پس لیکونکی دغه خبره په 

د نظريې  (Globalisation)   والي یا وحدت د فلسفي بنس په نژدیوالي وال دی او د
ا کې پاکستان او افغانستان ته هم نژدی  کار په کار دی چې دا په اقتصادي،  په ر

 ادبي او د ژوند په نورو برخو کې مین ته راتالی شي، خوتر ،يکولتورسیاسي، 
 دا د ت رات آسانتیاوي او. قتصادي او تجارتي برخه کې  کار دیولو مهم په ا

(Double Nationality) ر هم کېدې شيی شهریت ورکولو په.  
لې ستایلي دي  تنو مشرانو د یووالي د ل هلې  اکتر ستوری په کتاب کې د پ

ول ئې اغلی او ې جو د  محمدافضل خان الال د روان کال د نومبر د میاشتې د جر
تو د دوهم عالمي کانفرنس د  ام بللی دی، او هم ئې د پ تون قام د یووالي یو مهم  پ

 ې او په دې ل کې ددغه کانفرنس د چیرمی ېدو تائید او مرسته ک اغلی سلیم جو
اغلی انورز یدهیمینویب او نورو منتظراز، او  ونو ستاینه ک   .د کو
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ول لیکل او یا په پای کې دا هم باید وویل شي چې په ک ینې نومونه بل  تاب کې 
ه د لیکو او ژر خلکو ته د رسولو په وجه شوې کوم چې  امالئي غلطي د کتاب په بی
یره  اکتر کبیر ستوري دی ستر خدمت ته په  وروسته اصالح کیدی شي، زه د 

ېر مهم کتاب پېر تو ژبې او قام له پاره ئې د یو  ورم چې د پ ه  زوینه درنه ستر
ی   . دهک

  
  
  

  اکتر شاه جهان
ور یونیورس   د پې

من مشر  ېپار   )چېرمی(د ژورنالیزم د 
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لوي  د ژبساپوهنې پېژند
ژبه د ساپوهنې يوه په زړه پورې موضوع . دساپوهنې په رڼا كې د ژبې څېړلو ته ژبساپوهنه وايي 

ره څانګه ئې پخپلو الرو او  هسر او كار لري او  انګې د ژبې سرهده او د ساپوهنې ډېرې څ
په دې كتاب كې ما د ټولنيزې .  سره د ژبې مختلف اړخونه راسپړي(Methode) ميتودونو
ساپوهنې د د ادب  ،(Political psychology)، د سياسي ساپوهنې  (Social psychology)ساپوهنې 

(Literature psychology) ،ښوونې او روزنې د ساپوهنې  د  (Educational  psychology) ،  د ژورې
 او د  (Applied Psychologie) د كړنې د ساپوهنې  ، (Psychoanalyse) يا راسپړيدلو د ساپوهنې

په مرسته سره د پښتني ټولنې په ) ميتودونو( دالرو (Forensic Psychologie) حقوقي ساپوهنې
ا نظريه راخستل نښتون كې د ژبې مختلف اړخونه راسپړلي او څيړلي دي چيرته چې د بل چ

شوي او يا حواله پرې وركړشوې ده هغه په لينديو كې د ليكوال د نوم او دكتاب د كال په ليكلو 
  .دىى سره په نښه شوې دې چې په اخستونځو كې بيا په بشپړه توګه په ګوته شو

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  او ژبهنانسا
) حيوان( واسطه انسان د ژوى بوي ځينې څېړونكي د ژبې پهژبه په انساني ژوند كې مهم رول لو

وايې خو ځينې نور څېړونكي بيا په دې ) ناطق حېوان(ته خبرې كوونكى ژوى څخه بېلوي او ور
عقيده دي چې ژوي هم يو ډول غږونه كولى شي او د مخابرې يو سېستم لري چې سړى ورته ژبه 

 دماغ كې دى چې داسې دى چې د ژبې مركز په لوىخو واقعيت . يا د ژبې يوه خاصه بڼه ويلى شي
ه په غاړه لري د زيږېدو په وخت كې د انسان د دماغ يوازې  كنټرول دندپه ژبې د پوهيدلو او

 بيا  ) ٪ ٧۵( وده كړي وى او پنځه اويا )  ٪٢۵( ت شڅلورمه برخه يانې په سلو كې پنځه وي
څخه زيات د )  ٪ ۶۵( د پنځه شپېتو وروسته وده كوي حال دا چې د ژوو دماغ په سلو كې 

   . (Merz, 1977)زيږېدو په وخت كې بشپړ وي 
برخه ده او بله ئې ښې ) ګڅه ( لوى دماغ يا ماغزه په دوو برخو وېشل شوي دى چې يوه ئې كيڼه 

  .برخه ده
  

  

 
  

 داو)  ٪ ٩٠( د نور څيړونو په نتيجه كې ثابته شوې ده چې د ښي الس كسانو په سلو كې نوي 
برخه ) ه ،چپهڅګ( د ژبې مركز د لوى د ماغ په كيڼه )  ٪ ۶٠ (   كيڼ الس كسانو په سلو كې شپېتو

   . (Rohracher,1965) كې دى
  
  

- 11 - 
 



- 12 - 
 

  برخه )ګڅه( په دې توګه سړى ويلى شي چې د اكثرو انسانانو د ژبې مركز د لوى دماغ په كېڼه 
رى او د ژبې د عضلې او شونډو په د غږونو د ژبې دستګاه تالو دى چې د غږونو پټۍ ل. كې دى

مرسته سره غږونه جوړوي كه د ژبې مركز ته په لوى دماغ كې تاوان او ټكان ورسېږي نو بيا په 
ژبه كې هم خنډ پېښېږي او ژبه نښلي او يا د خبرو څخه بالكل پريوزي او سړي ګونګيږي كه څه 

 مركز په لوى دماغ كې جوړ هم د تالو د غږ پټۍ ئې جوړې وي دا سې هم كيدلى شي چې د ژبې
 خو د تالو دغږ پټۍ خرابې شوې وي په دې حالت كې هم په خبرو كې خنډ راځي دانسانانو د وى

 جوړولى شمير زيات او پراخه دى او مختلف ډول غږونهتالو د غږونو په پټيو كې د پرتو غږونو
زى څو محدود غږونه كولى د تالو د غږونو شمير ډير كم دى او يوا) حيواناتو (  خو د ژووو ، شي
) د كميت ( رتنيو ټكو څخه دا نتيجه په الس راځي چې د انسان ژبه د غږونو د شميروددى  پ. شي

په دومره اندازه سره ژبه دانسان او .غريبه ده بشپړه ده او د ژوو بيا نيمګړې اوله پلوه بډاى او 
ژوي په لږه پېمانه د خبرو كولو ژوي د توپير نښه ګڼل كيدلى شي چې انسان په ډېره پيمانه او 

 يا ګړيدنه د وزن له مخې په څلورو برخو كې جوړه شوې ده چې هره ټيټه برخه ږ ژبهــدغ. توان لري 
 .ئې د خپلې جګې برخې څانګه ده

ته ګړ هم نه شي ده پښتانه وائې چې پالنكى سړى ما ګړد ګړيدنې تر ټولو كوچنۍ برخه    :
رښتيا چې ګړ ځانته او ګوښې هيڅ دى او هيڅ مانا لرلى نه .  نه شييانې هيڅ راته ويلى. كولى

 .  غږ جوړويايو د بل پسې راشي نو بي) سرعت ( شي خو ګړونه كه په يوه ټاكلي ګړنديوالى 
ريدنه وايې چې د سره نه وي غور) عت سر( يوالي ټاكلي ګړند د ګړونو مجموعى ته چې د غږ په 

  .ژبې مخكنۍ بڼه ده

 ټاكلي ګړنديوالى په بنسټ جوړ  د څپه كم نا كمه د دوه ګړونو څخه  ):سیالب( په 
عر د وزن د اندازه كولو شڅخه د ) سيالب ( د څپې  ... كب، ور او داسې نور،  غږ دى لكه غرىشو

  .له پاره هم كار اخستل كېږي

 د يو يا څو سيالبو څخه جوړ ينومونه يا وي   :)لفضونه( نومونه یا ويي 
  .ديشوي غږونه 

  . ديهونو څخه جوړ شوي غږونظې د څو نومونو يا لفملج  :جملی

 د ژبې مينځ ته راتګ د انګليسي پوهان اويلنيګ   :د ژبې مین ته رات

(Aveling) جرمني ( لمانې  ااو د ( پوهان اخ(Ach)  د نومونو يا ګړنې  ) د جوړولو د ) اصطالح
  .تجربو په مرسته انځوركيدلى شي
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 ددې تجروبو موضوع هغه لړۍ ده په كومه كې چې يو   : تجربیداویلنی او اخ
 بې مانا  (Aveling) اويلنيګ . نوم وګرزيده) څيز (  بې مانا لفظ يوه مانا پيدا كړه يانې د يو شي 

وښودل په  شيانو سره ونښلول او خپلو زده كوونكو ته ئې څو ځله ود انځورونو ا) لفظونه ( ويي 
نومونه وګرزيدل او ) ونو مرس( شيانو او انځورونو د دغه ) لفظونه ( ي پاى كې دغه بې مانا وي
  . هم په همدى ډول د هندسوي جسمونو څخه كار واخست(Ach) مانا ئې پيدا كړه اخ

ده د پېړو كاغذونو نه مربع، استوانه او مخروط جوړ كړ چې مختلف لوي والى او وزن يې 
ربع ، يوه وړوكې او درنه مربع، يوه وړوكې او مسپكه يوه غټه او درنه مربع يوه غټه او . درلود

  . يانې څلور ډوله مربع ګانې جوړې كړېعسپكه مرب
 ډوله استوانى او مخروطونه ئې هم جوړ كړل بيا ئې په ټولو غټو او درنو  شان څلورهمدغه
 په كوچنيو او سپكو جسمونو ، كوچنيو او درنو جسمونوه پ، غټو او سپكو جسمونو،جسمونو

ونښلول د تجربى كسان مجبور و چې هر يو جسم په الس كې جګ كړي ) لفظونه ( بى مانا ويي د 
   ولولي بيا دغه جسمونو څخه نښلول شوي ويي) لفظ( او ور پورى نښلول شوى بى مانا 

كېدل او جسمونه بيا د ميز په سر ايښودل كېدل او د تجربو د كسانو څخه د دې لرې ) لفظونه (
چې ) ونه ظلف( ې څرګنده شوه چې دغه ويي كلى جسم وګوري په دى لړ كچې يو ټاغوښتنه كېدله 
  .(Rohracher,1965 ) ديپېدا كړې ده او نومونه ګرزيدلي اوس مانا  ؤ پخوا بې مانا

نا پېدا كوي كله ايا غږونه م) لفظونه (  ددې تجربې څخه جوتېږي چې بې مانا ويي (Ach)د اخ 
كې سړى ويلى شي چې انسان د ) نتيجه (  ددې تجربو په پايله . چې د يوه شي پورې وتړل شي

ن لري خو دې غږونو په لومړي سر كې اپه پرتله د ډېرو او مختلفو غږونو تو) حيواناتو ( ژوو 
پورى وتړل شو نو بيا ئې مانا پېدا ) صفتونو ( د ستاينو هيڅ مانا نه وركوله خو كله چې د يو شي 

 يې الفكړې د نظر په بنسټ كېږي چې د زده (Assoziationgesetze) قانونو كړه دا تړنه د راياديو د
 ګوته كړل چې وروسته ئې پراختيا و ه را پ(Aristoteles) با ګڼل كېږي دا قانونونه لومړى ارستو

  .مونده چې مهم ئې دا دي

ای او دوخت پیوستون قانون   كه چيرته سړى دوه يا زيات شيان په  :د 
يوه ځاى كې وويني نو كله چې د دغه شيانو څخه يو راياد شي نو بل ئې هم يوه وخت او يا 

  .رايادېږي

كه چيرته دوه شيان يو بل ته ورته وي د يوه را يادېدل ډېر   :د ورته والي قانون 
  .وخت د بل د رايا دېدو سبب كېږي

كله چې د يوه شي برخه راياده شي نو ټول سمت ئې   :د سمت او برخې قانون 
  .دېږيرايا
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. كله چې د تضاد يو اړخ راياد شي نو ډير وخت ئې بل اړخ هم رايادېږي  :د تضاد قانون
 كره رول لوبوي يانې ددې ند غږ د ژبې په مينځ ته راتګ كې د ځاى او د وخت د پيوستون قانو

 د بېلو بېلو شيانو سره ونښلول مانا ئې ه په مرسته سره انسانانو بېل بېل بې مانا غږوننقانو
   .پېدا كړه او نومونه وګرزېدل چې په نتيجه كې ئې ژبه مينځ ته راغله

 د بېلو بېلو ژبو مينځ ته راتګ د يوه شي  :د بېلو بېلو ژبو مین ته رات 

يو شي همدغه يانې دنه دى سره د ډېرو غږونو د يو ځاى كولو او جوړه كولو څخه بل شي ) څيز ( 
د مثال په توګه كله . ي چې ټول ئې يو شانته مانا پيدا كويسره بېل بېل غږونه نښلول كېږ) يز څ( 

په همدغه شان جرمنيان . چې يو پښتون يو بوټې ليدلى دى نو د ونې غږ ئې ورسره جوړه كړى دى 
كله چې يو .  غږ جوړه كړى دى(Tree)  او انګرېزانو د ټري(Baum)م بيا د همدغه بوټي سره د باو

ې بوټى ئې په ياد راځي همدا خبره د جرمنيانو د پاره چې د باوم پښتون د ونې نوم واوري نو د ون
(Baum)او د انګريزانو د پاره چې د ټرى  (Tree)تر هغه وخته چې يو .  غږ واوري اعتبار لري

ونه وايې نو د ونې غږ د انګريز د پاره بې مانا  ته  (Tree)انګرېز په دې پوه نه شي چې پښتانه ټري 
 غږ د يوه پښتون د پاره بې مانا دى تر هغه پورې چې په دې پوه نه وي (Tree) همدغه د ټري. دى 

 .رېزان ئې ونې ته وايېچې انګ
 لنډه دا چې د يوه شي سره د بېلو بېلو سېمو د انسانانو له خوا دبېلو بېلو غږونو يو ځاى كول 

دا كېږي چې په يوه يدلته دا پوښتنه راپ. مونږ ته د بېلو بېلو ژبو مينځ ته راتګ راپه ګوته كوي
رې تړلي وي يانې مختلف نومونه و چې بېل بېل غږونه ورپىداسې شيان شته دژبه كې هم ځنى 

  ... دروازه ، ور، دړه ، تمبه او داسې نور لري خو يوه مانا وركوي لكه ګټه ، تېګه، ډبره او يا
و تړل د چم ددى پوښتنې په ځواب كې سړى ويلى شي چې په يوه شي پورې د بېلو بېلو غږون

كله چې د يو شمير وګړو چاپيريال د نورو څخه . ګاونډ او چاپيريال د مختلفوالي محصول دى
بېل وي او دبلى سېمې د وګړو  سره ئې تماس او اړيكى نه وي نو بيا دغلته ځانته ژبه مينځ ته 

انته ژبه راځي او كه د نورو سېمو د وګړو سره ئې تماس او اړيكې وي نو بيا په دغه سېمه كې ځ
  . مينځ ته نه راځي بلكې يوازې د ځينو شيانو د پاره خپل نومونه لري

رغوني تاريخ ته ځير شو نو وبه وينو چې په لومړي سر كې انسانان د وينې د خپلوۍ لكه د ټولنې 
به    سېمو كې به داسې ځايونو او رغو كې اوسيدل چې اوبهښو، ګوښولې ډلې په ګو په بنياد ډ
 چې به په يوه سيمه كې د ه دې توګه ئې خپلې بنسټي اړتياوې پوره كولې خو كلهئې لرلې او پ

يوى ډلې شمير زيات شو او يا به د كوم بل علت له كبله د دوى بنسټى اړتياوې په بشپړه توګه 
پوره كيدلى نه شوې نو بيا به د شاو خوا داسې شنو ځايونو ته ترې الړل چې له يوې خوا به ئې  

س او راشه درشه لرله او دبلې خوا به ئې بنسټي اړتياوې پوره اګړو سره شريك تمددغه ځاى د و
  .وې
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 كله نا كله چې به نژدى زرغونې سېمې نه وى نو لېرې سيمو ته به الړل او د پاتې برخې سره به ئې 
كله نا كله به د زرغونې سيمې د نيولو له پاره د وينې يوې ډلې د وينې په بله . تماس پرې كړ شو

پاره دا لومړۍ خبره اعتبار لري چې يو بل ته نژدې په لزموږ پښتنو . ډله وګړو يرغلونه هم كول 
مختلفو درو كې خپاره او ميشته شوي دي چې يو پيداېښتي جغرافيايي وحدت دى او يو له بل 

ې بېلې بېلې ژبې مينځ ته له دې كبله په بېلو بېلو درو ك. سره ئې تماس او اړيكې ساتل شوي دي
پاره لمختلف غږونه تړل شوي دي او په دې توګه د يوه شي نه دي راغلي خو د ځينو شيانو سره 

تاريخ په اوږدو كې د پښتنو د بېلو بېلو ټبرونو په دوه او يا زيات نومونه مينځ ته راغلي دي خو د
 مينځ كې د تګ راتګ د وسايلو د ښه كيدلو له كبله اړيكې او تماس الپسې غښتلى شوى دى او

 ترڅ كې د يوه شي له پاره ډير نومونه چې د پښتنو په بېلو بېلو درو كې پيدا شوي دي ټولو ى دهپ
ل پښتانه پېژني، چې د وګټه ، ډبره او تيږه ټ. پښتنو زده كړي دي او يو د بل په خبرو ښه پوهيږي 

د بل سره اوس به دى خبرې ته راشو چې دبېلو بېلو شيانو پورې چې يو . نوم دى) څيز ( و شي ي
نوم ) عمومي ( ورته والى او يا اړيكې ولري يو غږ هم تړل كېدلى شي چې په دى حالت كې ټوليز 

چې د زيات شمير بوټو نوم دى لكه خوبانۍ ، بټنګ، » ونه « د بيلګې په توګه . جوړېږي
 ...ناشپاتۍ، الوچه، توت، غوز او داسې نور

خو څنګه چې د . ل كيدلى شيړونه د يوه شي سره تلنډه دا چې د ډيرو شيانو سره يو غږ او ډير غږ
والړه ده او زده كړه تل د اسان څيز څخه د پيچلې خواته ) سلسله (   ۍړانسان ژبه د زده كړې په ل

او يا دوه څپيزه ) يو سيالبه ( وي نو داسې اټكل سړى كولى شي چې زيات شمير يو څپيز 
همدغسې .  ته راغلي دي او جملې وروسته منځنومونه په ژبه كې لومړى او ډير څپيزه نومونه 

لومړى او د بېلو بېلو ژوو نومونه لكه پړانګ، ) حيوان ( نومونه لكه ژوى ) عمومي ( ټوليز 
  .بيا ورسته منځ ته راغلي بريښي...   ى او داسې نور يګيدړ، زمرى، غو

سبت هغې ته چې په دا هم پكار ده چې وويل شي چې انسان د ډيرو او مختلفو غږونو توان لري ن
 چې انسان د ډيرو ژبو د زده كړې توان لري او د نورو ژبو ىهمداسبب د. يوه ژبه كې پكاريږي

 او سېمېت (Indogerman)د ځينو لرغونو ژبو لكه اندوګرمان . غږونه هم وښكدلى او يادولې شي
(Semit) هغه ژبو چې  ژبو پېداېښت د ميالد څخه درى يا څلور زره كاله د مخه اټكل كيږي د 

پخوا پرې يو ځل خبرې كېدلې او د هغه ژبو چې اوس پرې هم خبرې كېږي شمير د پنځه ويشت 
   (Mayer;1980,BD7) . پورې رسېږي ) ٣۵٠٠٠( څخه تر پنځه ديرشت زره  ) ٢۵٠٠٠( زرو 
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ه ژبه یا د جسماني اشارو او حرکتونو ژبه   بې غ
مړنۍ او پخوانۍ څهره ده ځكه كله چې دوه كسان د يو داسې برېښي چې دا ژبه د انساني ژبې لو

او  بل په خبرو نه پوهېږي نو د جسماني اشارو څخه كار اخلي چې يو بل په خپل فكر، اراده 
كيداى شي چې انسانانو تر ټولو لومړى ددى ژبې څخه كار اخسته خو . كړي هاحساساتو پو

وو د غږونو په شان كم دي نو ژبې ددې څنګه چې د جسماني اشارو او حركتو نو شمير لكه د ژ
  او وادونو كې د كڼويبڼې ارزښت او اهميت ئې راټيټ كړى دى كه څه هم نن ورځ په صنعتي ه

 .ىګونګيانو لپاره د جسماني اشاروو يوه اندازه بشپړه ژبه شته د
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  د لیک ژبه
 د ليك د ژبې تر ټولو پخوانۍ بڼه . ته راغلې دهد ليك ژبه د غږيدو د ژبې څخه وروسته منځ

انځوري ليك دى چې د ميالد څخه لس زره كاله د مخه اټكل كېږي په دې ليك كې د ټا كلي 
د مانا څخه ) لغات ( بيا ورسته انځور د ويي . و )تصوير ( له پاره يو ټاكلى انځور ) لغات (  ويي

هر سيالب ته يو ) لغات ( ې وتړل شو يانې د ويي پور) سيالبونو ( ناپېلى شو او د ويي د څپو 
ددى ګټه دا وه چې .  يو سيستم منځ ته راغىوبونپه دې توګه د سيال. ونيول شو) تصوير  (  انځور

كې استعماليده چې يو شانته سيالب به ئې ) ونوفظل (  هماغه يو انځور به په مختلفو وييو
 ليك دى چې له ميالد څخه درى (Sumere) ىد دى ډول انځوري ليكونو بېلګې سومير. درلود

 ميالد څخه دوه  له  ليك چې(Hieroglyphe)ږي، د مصر هيروغليفي ينيم زره كاله د مخه اټكل ك
  .او چيني ليك دى  ليك(Phonizie)  كېږي، مېخي ليك، پونيڅيلزره نهه سوه كاله د مخه اټك

ودى په نتيجه كې منځ   ځوري ليكونو دليك له ميالد څخه زر كاله د مخه دان) حروفو( د تورو 
ته راغلى چې يو ډول د ګړونو سيستم دى يانې هر ګړ ته چې د سيالب يوه برخه ده يو تورى نيول 
شوى دى بيا دغه ليك ايټالويانو واخست اونوره وده ئې وركړه اوالتيني ليك ترې منځ ته 

ولي دي يانې د هغه ګړونو له زر ګ هيوادونو په لږ تغير سره خپلراغى چې نن ورځ يو زيات شمير
پاره چې د التيني ژبې په تورو كې نه و خپل توري ئې جوړ كړي يو يا دوه يا زيات توري ئې د يوه 

  . (Duden, Bd3, 1962) ګړ له پاره نيولي دي
لنډه دا چې هره يوه د غږ ژبه د ټاكلي شمير ګړونو څخه كار اخلي چې د غږ تر ټولو كوچنۍ برخه 

 نتيجه كې هودى پد ليك ژبې د . ىتاداو ګرزول شويد» ګړ « ليك د ژبې لپاره هم همدغه ده نو د 
نيول شويدې  په دى توګه د غږ ژبه د ليك په ژبه اړول شوې ) حروف ( د هر يو ګړ له پاره يو تورى 

په نړۍ كې اوس هم داسې ژبې شته چې خبرې . ته په غږ ژبه اړول كيدلي شيرده او د ليك ژبه بي
ږي خو ال د ليك ژبې نه دى ګرزيدلي لكه په بره پښتونخوا كې نورستانې ژبه خو په يې كپر

صنعتي هيوادونو كې د ړندو له پاره هم يو خاص ډول ليك شته دى چې ړانده ئې په ليك د 
  .ه لوستلې شيطګوتو ګرزولو په واس

  

یتوب    (Personality)السي لیک او س
 لړونو سره اړيكي نه لري بلكې د ليك ژبه هم د ليك مانا په )روحي ( ازې د غږ ژبه د ساوالو يو

د ټاكلو نښو نښانو له ليارې د ) د ليك چې په الس ليكل شوى وي( كې (Graphology)ښودنه 
  .ددغه نښونښانو ځينې مهمې دا دي.  ټاكلي لړونه راپه ګوته كوي(Personality)سړيتوب 
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د احتياط ، د كموالي د كوچنى ليك د بې ډاډۍ ،   :کوچنی او غ لیک
غټ ليك بيا د بيدارۍ ، . و مانا وركويل د شوموالي او په ځان باندې د باور نه لر، احساس

  .سخيتوب، لرى ليد او په ځان د باور مانا لري

ین لیک د ليك د ټينګوالي او نرم والي د معلومولو اسانه الره دا ده    :نرم او 
ې تر ڼ د پاريږدي او دليك كرښى او خاپونه د ليكونه پچې ټينګ ليك د عادى كاغذ شاته خاپ

ټينګ ليك د ډيرې  .ديبيا د كاغذ تر شا خاپونه نه پريږشا ښكاري ، نرم ليكل شوې ليك 
ادې او خپلې ارادې ته د عمل د جامو اغوستلو د توان مانا لري ريتوب او كلكى ادانژرۍ، ژون

  .مانا لري) لمېدلو تس( نرم ليك د احتياط، نرمۍ او غاړې ايښودلو 

اونیغ لیک  (ExtrovertiertenTyp) ښي اړخ ته د ليك كوږوالې بهرنيز خويه  :کو
 انسان موږ ته (Introvertierten Typ)انسان مانا لري او كيڼې خواته د ليك كوږوالې د ننيز خويه 

خ پور ته والړ نېغ ليك چې نه ښي اړخ ته كوږ وي او نه كيڼ اړخ ته كوږ وي او سي .راپه ګوته كوي
 د بهر  (Extrovertieten Typ)  بهرنيز خويه.  انسان نښه ده(Ambiaqual) وي د دننيز او بهر نيز خويه

وګړو سره تماس ئې خوښېږي او  و خواته ميالن لري،ټولنيز او ډله ايزوي يانې د ډلې او د
  .يې الندې راتللې شيلري او ژر د اغيزمون توان سدټولنې سره د 
ګوښه ايز، ځانګړى او خود . ا د دننه خواته ميالن لريي انسان ب (Introvertierten)ويه د ننيز خ

  له پلوه غښتلى او بډاى وي د ننيز او بهرنيز خويه(Phantasie) پرسته وي او د تخيل
(Ambiaqual)ددې ډول انسانانو توازن او انډول برابر . ا هم ګوښه ايز او هم ټولنيز وييانسان ب

 .  (Koch,1957, Graser,1970)وي 
دغه دوه لومړۍ ) ګرافولوژي(  چې دا هم وويل شي چې د ليك مانا د ښودنې يدلته په كار د

كل شوي ليك لپاره پوره ي د پښتو پر الس ل)كوچنى او غټ ليك ، نرم او ټينګ ليك ( نښې 
 پښتو ليك د څيړنې ته اړتيا لري ځكه چې د) كوږ او نېغ ليك( اعتبار لري خو دغه دريمه نښه 

څيړنې د اروپايي ) ګرافولوژي ( ښي څخه د كيڼ خواته ليكل كېږي او د ليك مانا د ښودنې 
كه څه هم دا . هيوادونو په الس ليكونو چې د كيڼې څخه ښى خواته ليكل كېږي شوي دي 

واقعيت د څيړنې د اړتيا لپاره خبرې نه كوي چې اكثره انسانان په ښي الس ليكل كوي او هم ئې 
د ژبې مركز د دماغ يا مغزو په كيڼه خوا كې دى او په دې برخه كې د مختلفو هيوادونو د وګړو په 

  .منځ كې توپير نه شته دى
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  د سور او تال یا موسیقي ژبه
د » سور«   . څخه جوړه شوې ده(Rhythm)» تال « او » سور« دا ژبه د . موسيقي هم د ژبې يوه بڼه ده
يلګې په توګه كله چې د سيتار د پنځو تارونو غږونه يو له بل سره برابر برابروالي مانا لري د ب
د سور د لفظ پوله يوازې د موسيقي په الو پورې تنګه نه ده . شو» سور « شي نو مونږ وايو چې 
هنرمندان او فنكاران . نو كې همه پكارول كېږي لكه دا سړى بې سوره دىنوبلكې په نورو نښتو

 سره په سور لكلك اړيكي لري او د موسيقي په يوه يا مختلفو الو يو له بد موسيقي د ژبې سره 
ى لپاره يو ډول په لويديز والو ټولنو كې د موسيقي د زده كړ. كې مختلف تالونه غږولې شي

پاره د ني ټولنه كې د موسيقي د غږولو لياديږي خوپه پښت  چې د نوټ په نامهىانځورونه شته د
په عنعنوي توګه د رباعي، غزل، لوبى، داستان، چاربيتې، بګتۍ . ينوټ كوم سيستم نه شته د

هنرمندانو د يو كول څخه بل كول ته رسول كېږي او دا سې نورو تالونو تر مينځ توپير كېږي او د 
 نامه هځينې هنر مندان د موسيقي د الو د غږولو سربيره خپله سندرې هم وايي چې د سندرغاړو پ

پله شاعران هم دي چې د مجلسي شاعرانو په نوم يادېږي دوى د خپل دې ځينې نور بيا خ. ږييياد
كي د پخوانيو سندغاړو ډېره  . ودې او پراختيا له پاره كار اخلي توان څخه د موسيقي د

نالوستي كسان و او سندرې به ئې په يادو يادولې خو د اوسني هنرمندانو ډيره كې لوست او 
و ندوى په عنعنوي راپاتې شوو تالو.  كړې هم كړي دي ليك كولې شي او ځينو ئې لوړى زده

لې ژبې په قالب كې پبو د موسيقى تالونه د خژقناعت نه كوي نوي تالونه جوړوي او يا د نورو 
 په پښتو كې د .  خوي ئېاراولي او په دې ډول د موسيقي ژبې ته نوي رنګ او خوند وركوي او پر

 لوړ د رحيم غمزده  شميرل كېږي چې خپله شاعر او داستاهندي تال د رواجولو په پلرونو كې 
ينې نور هنرمندان چې د لوړو زده كړو خاوندان دي عنعنوي تالونه په نوي ځ. ىتخيل څښتن د
 راځي چې د پوهنتون استاد  عليزى  كې استاد يار محمدپه دې ډله هنرمندانو. ډول سمبالوي

  . ىو د اميل يا ځنځير نوښت خورا خوندور دګر كې د غزلونډزيات شمير نوښتونو په د د ده ى د
لري او د مفهوم او مانا له پلوه ) سيالبونه ( دلته دى د يو شمير غزلونو څخه چې يو هومره څپې 

يو بل ته نژدې وي اميلونه يا ځنځيرونه جوړوي اوپه موسيقي كې ئې د داستان په بڼه كې 
 چې كه يوه برخه ئې څوك ى كې پروت دد غزلونو د دي داستان ارزښت ئې په دې. وړاندې كوي

وانه وري نو د بلې برخې سره اړيكې نه ستونزمن كېږي او د پاتې برخې څخه چې نوى غزل وي 
لتور وموسيقي د پښتنو په حجرو او ديرو كې لويه شوې او د پښتني ك. پوره خوند اخستلې شي

ئې هم كله نا كله رباب يا له پ خېې بلكه يوازې پاللنبرخه ده د حجرى مجلس پښتنو مشرانو 
 .سيتار غږولې دې
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 شا ځوان منور نوي تالونه  ښاغليرضوان منور اوښاغلي د حجرى د موسيقۍ په برخه كې 
 )١(  د پښتو د موسيقي بابا. رايستلي دي او دا موسيقي ئې الپسې خوندوره او رنګينه كړې

  . وربښلې دې هدايت اهللا د غزل موسيقي ته ژوند ښاغلياستاد خيال محمد او
  ښاغليښاغلي ماسټر علي حيدر ګڼ شمير نوي تالونه په پښتو موسيقي كې ايجاد كړي دي

 ټكر  ښاغلي سردارعلى كشور سلطان،ميرمن  هما ، ميرمن سيداګل مينا ، ښاغليګلزار عالم،
  .  باچا په موسيقي كې د بېلو بېلو تالونو نوښتګر دىرسول ښاغلي ا و

ۍ غټه ده چې د ټولو نومونه يادول ئې ځانته كتاب غواړي لنډه دا چې د نوښتګرو هنرمندانو كړ
د پښتو په موسيقي كې نه يوازې نوي تالونه زيات شوي دي بلكې د الو شمير پكې هم زيات 

لړونو سره ) نفسي، روحي ( تګ نښه ده موسيقي د ساوالو خم ودى او پر چې دا ئې دىشوې د
موسيقي ټولنيز پوهنيز ارزښت هم . قي د روح غزا دهږي چې موسيياړيكي لري نو ځكه ويل ك

) نفسي او روحي ( لري د بيلګې په توګه په ساپوهنه كې د موسيقي څخه د ځينو ساوالو 
 لنډه دا . ده ناروغيو د درمل د الري په توګه كار اخستل كيږي چې دلته زمونږ د خبرو موضوع نه

ي او بې له موسيقي ټولنه ګوډه او ژوند چې موسيقي د ژوند د ډيرو اړخونو سره اړيكې لر
  .ىنيمګړي د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         له خوا په ) ل ډيموكراټيك پارټۍ شپښتون سو( و ټولنيز ولسوليز ګوند دا نوم د پښتن )١( 

 . وركړل شوې دې١٩٩٢جر مني كې پر كال 
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  معیاري ژبه او پوهنیزه ژبه

خونه لري ژبه و خاص ا خ او    .ولنیز ملکیت دی چې یو عام ا
څخه جوړ شوې ) تونو يا لفظونولغا( د ژبې عام اړخ د هغه وييو    :خد ژبې عام ا

ه سترګې، سپوږمۍ ، بنګړى، ژمى او داسې كچې د ټولنې عام وګړي پرى ګړيږى او پوهيږي ل
  ئې)ذخيره( انګه يا زيرمه پ) لغتونو( د ژبې عام اړخ ته معياري ژبه هم وايي چې د ويي . .نور

  .زياته ده چې د ژبې د ګرامري قاعدو خاكه جوړوي

خونه خاص د ژبې                   هره پوهنه د خپلو ربړو د حل لپاره يو شمير وييى  :ا
پكار وي د بېلګې په توګه فزيك پوهنه ، د كيميا پوهنه د خپلو ربړو د حل لپاره د ) لغاتونه ( 

ي چې د ژبې خاص اړخ رته اړتيا ل) لغاتونو ( ژبې د عام اړخ د وييو سربيره يو شمير خاصو وييو 
په نورو . رته نيمګړي او كار نه وركويپخاص اړخ د ژبې د عام اړخ د مرستې په  اد ژبې د .جوړوي

د پانګې  )لغاتونو( ي پانګه لري چې بې د عام اړخ د وييو يتورو سره د ژبې خاص اړخ لږ شمير و
مسلكي پوهنيزي ژبې د ژبې د . او ګرامري قاعدو د مرستې ګوډ او شل او د كاره لويدلي دي 

  .خ ټولګه دهعام او خاص اړ

زمونږ په ژبه پښتو كې درې لهجې په نظر راځي چې يوه لهجه ئې قندهارۍ، بله    :لهجې
      په » و « بدلوي او » و « په » الف « په دې لهجه كې پېښورۍ او دريمه ئې د پكتيا لهجه ده چې 

شوي دي او د پكتيا لهجه عامه شوى نه ده خو قندهارۍ او پېښورۍ لهجې عامې . بدلوي» ئې « 
 دا توي د دوه غږه تورو په . پام كېږي او توري ورته ټاكل شويد پښتو په ليك دود كې هم ورته

. نامه ياديږي چې يو غږ ئې د پېښورۍ لهجې پورې او بل غږ ئې د قندهارۍ لهجې پورې اړه لري
پېښورۍ  كبله د له دې. ږييك) تلفظ (  ويل  »خ  «  او هم» ش « تورى هم » ښ « د بيلګې په توګه د 

 يانې پښتون ليكل كېږي  »ښ «   پهتون چې په قندهارۍ لهجه كې پشتون ويل كيږي خجې پهل
ږي همدغسې په ږيره چې يتلفظ ك» خ «  پېښورۍ لهجه كې هاو پ» ش « چې په قندهارۍ لهجه 

ژبو په پاره په نورو لد دوه غږه تورو . قندهارۍ لهجه كې ژيره ورته ويل كيږي ږيره ليكل كيږي 
دود نه شته او سړى نه پوهېږي  ژبه كې كوم عام منل شوي ليك) انګريزى (  انګليسيه بيا پهتېر

چې پښتون څنګه په انګليسي ژبه وليكي دا به په راتلونكې كې د ژبپوهانو دنده وي خو ښه به 
 تورور دا وي چې زمونږ د پښتو ژبپوهان په دې بر خه كې كوم نوى تورى غوره نه كړي او موجوده

   .څخه په تركيبي ډول كار واخلي ځكه كه نوي توري غوره شي
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نيسي خو د ماشينونه ضروري و تركيبي توري به لږ ځاى ډير و  ه به نوي  نو د هغې د ليكلو لپار
 ماشينونو د جوړولو ضرورت به نه وي او سړى به د موجوده ماشينونو څخه كار اخستلې ونوي
خستل شوې دې د بيلګې په توګه د اې هم د تركيبي الرې څخه كار پخپله په انګليسي ژبه ك. شي

 (Sch)پاره ل» ش «  كې هم دا اصول چليږي د  همدغسې په جرمني ژبه(Sh) له پاره دوه توري » ش « 
  .درې تورى نيول شويدي
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 ادبي ژبه
ې ځان نه غوپه كوو او په دې باندې بسيا كوو  په درياب ك)تعريفونو( مونږ د ادب د پيژندنو 

د . چې د ادب لفظ په پښتو كې د عوامو په ژبه كې د روزنې او اخالق په مانا سره كارول كيږي
  .ى يا بداخالقه دىيانې دا هلك روزل شوې نه د . ى دا هلك بې ادبه د: وګهتبيلګې په 

وزنې او اخالقو په مانا سره كاره وي چې هم د ادب لفظ د ر)  ع ١٧٢١ ـ ١۶۴٣( خوشحال خان بابا 
   :وايي

  ى چـــــــــې اوبــــــــــه څــــــــــښـــــې د دا  ادب 
   څـــــښـــې   تـــــه  ئــــې  بــــه  درې دمــــه  پـــــه
   دى دم  يــــــوه  پـــــه  نــــــــوش   ئـــــې چــــــــې

  ادم دى   نــــــــــــــــه   دى   اوښ  هــــــــــغــــــــه 
  )٩١٢ارمغان خوشحال، بې كاله مخ (                                          

  
 : وايې  چې   پخوي  همدا خبره  هم  حميد بابا 

  
  پـــه زړه مـــهر په خــوله قــهـر ځــوى تـه بــويــه

  ــه ادبڅــــه ښــــه وايــــــي چــيــرتــه  ډب هــلــت
  )١٩٨٣عبدالحميد مومند ديوان (                                        

  
نه لري بلكې هغه ) د لفظونو زېرمه ( و ادبي ژبه لكه د پوهنيزې ژبې په شان ځانته ويي پانګه خ

د . په كې په نوي نښتون كې استعمال شوي وي) لفظونه ( ژبې ته ويل كيږى چې د ژبې ويي 
 :ده د نوي نښتون بېلګه) لفظونو، نومونو ( سا ئل دا شعر د ويي رحمت شاه 

  
  ګــرانه پــېښـورره زه ګــونـګـى نه يـم خـو څـه وكړم
 هــېڅ ويـلـې نه شــم چې د وس ژبــه مې غــوڅــه ده

 ) ع ١٩٩۵د ښايستونو د پسرلي بادونه، پېښور دوهم چاپ : رحمت شاه سائل(   
  

په دې  .  دهغوڅه ر كې وس ته ژبه وركوي او وايي چې د وس ژبه مې رحمت شاه سائل په دى شع
  .ت په تيريدولو سره عامېږيختوګه سره وس ژبه پېدا كوي چې د و
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 بايده دى چې د سم  (Creation)   ژبه ده خو دا نوښت(Creativ) په لنډو تورو سره ادبي ژبه نوښتى 
د منل شوو مانا وو سره ) لغاتونو يا نومونو  ( د اصولو سره برابر وي يانې د وييو) منطق ( سوچ 

ليونۍ شوې نو دا هر چا ته پته ده چې  ىټكر ونه خوري د بېلګې په توګه كه څوك ووايي چې پيال
اصيت نه لري او نه ليونۍ كيږي نو دې ډول نوښت ته اړتيا نه ليدل كيږي او ارزښت نه خ دا ىپيال

وي هغومره ئې ارزښت زيات وي ادبي ژبه يوه ) ضرورت (  نوښت ته اړتيا ه  يو لري هر څومر ه چې
او قافې په بنسټ په مختلفو ) تال ( غږونه پكې دوزن ) ونو فظل( منظمه برخه هم لري چې د وييو 

ائل ئې د لفظونو سرحمت شاه . ي وي او يو نظم لري چې د شعر په نامه يادېږي وبڼو كې تنظيم ش
وطن ثقافت او د په كې ښكارى، قام او وطن هم ، قام او وير چې ځان هم صهغه ت« تصوير ګڼي 

  »تاريخ هم په كې ښكاري
مونږ د سائل دا خبره د ساپوهنې په رڼا كې پخوو او د شعر او شاعر   )١٩٩٣سائل په پايكوب ( 

  . وونځور ا(Personality)  لومړى د شاعر سړيتوب. ويړڅاړيكې 

 نو وبه وينو چې د ژوند په مختلفو پړاونو كه دانسان ژوند ته ځير شو    :شعر او شاعر
 دود،  اړتياوې سرته رسېږي چې د ټولنې تلفې اړتياوې مينځ ته راځي خو يوازې هغهخكې م

هغه اړتيا وې چې د ټولنى . بر ې ويدستور او قوانيونو سره په كومه كې چې سړى ژوند كوي برا
 خوا غندل كېږي او پوره كيدل ئې منع انينو سره سمون نه خوري د ټولنې لهو دود، دستور او قد

كې ځاى نيسي او پټېږي ) الشعور ( او په سزا رسيږي له دې كبله د دغه اړتيا د پوره كولو هيلې 
  رسيدلو هڅه د السه نه وركويكومې چې سړي ته ډيرې ګرانې وي او مينه ورسره لري نو د سرته

نړۍ پورى تړلې دي او رښتياني  )حقيقي( د الشعور څخه تخيل ته ځي چې غېرې رښتياني 
په تخيل كې ددې هيلو دسرته رسيدلو .  نړۍ په شان پكې دا هيلې په سزا نه رسيږي )حقيقي(

لو او شړل شوو هيلو او ارزوګانو كور دى او همدا د تخيل دتخيل د سرته نارسې.  هڅه كېږي
اسات او جذبات چې د كال مور ده احسښبدرګه كې چې د  كله چې د مينې په. محركه قوه  هم ده

يل سره يو ځاى شي نو سرته نارسېدلې هيلې رښتياني نړۍ خحقيقي نړۍ پورې اړه لري د ت
  .ته بېرته الره پيدا كړي) حقيقي نړۍ (

ړي احساسات او جذبات راوپارېږي نو بيا د سزا سڅه وخت چې دنني يا بهرني علتونو له كبله د 
 . يخه دومره نه ډارېږي او جرئت ئې زياتېږڅ
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  :اعر ملن جان هم دا خبره تائیدويشملي 
  

  حــق بــه وايـم ســمـدستي كــه وژل كـېـږم
 جــــذ بــات د شــاعــرۍ دي نــه ويــرېــږم

 ). ع ١٩۶٩خوږې نغمې، پښتو ټولنه، كابل : دملنګ جان ( 
  

 مينې په زور شاعران همدا خلك دي چې د خپلو راپارېدلو احساساتو او جذباتو په واسطه د
ه د تخيل څخه راخلي او د الفاظو په نوي نسره خپلې سرته نارسېدلې هيلې، ارزوګانې او ارمانو

ته په داسي بڼه كې وړاندې كوي چې له ) حقيقي نړۍ( نظم كې  ئې ټولنې يانې رښتيانۍ نړۍ 
 ټكو څخه رتنوود پ. يوې خوا په سزا ونه رسېږي او له بلې خوا ئې هيلې د عمل جامې واغوندي

شعر كې  د شاعر سرته په . راپه ګوته كېږي چې د شعر او د شاعر تر مينځ اړيكې شته دې
 او ارزوګانو په بنسټ چې د نوددې ارمانو. وګانې او ارمانونه پراته ديزنارسېدلې هيلې، ار

شاعر د ژوند د مختلفو پړاوونو محصول دي د شعر موضوع هم ټاكل كېږي هر شعر يو موضوع 
په دې » شعر د شعر د پاره  « . پكې ليدل كېږيهلړون) خاصيت ( ې د شاعر د سړيتوب لري چ

حالت كې خپله شعر موضوع جوړوي لنډه دا چې سړى د سائل دا خبره تائيدولې شي چې شعر د 
 چې هم په كې شاعر ځان او هم جهان وينې شاعر پخپل شعر كې د يو ىلفظونو تصوير يا انځور د

 بلبل، تندر ، ځان ورته او مشابه كوي او يو يا ډېر رولونه لوبوي لكه د ګل،چا يا څه شي سره 
ولوژۍ د نماينده، د يوې ډلې د يالناصح، تماشه كوونكى، د يوې ډلې د غړي يا د كومې ايډ

 واسطه د  لوبوي په شعر كې د شاعر د رول د راسپړيدلو په مشر يا مبلغ او داسې نور رولونه
د . لومات الس ته راتللې شي ا او هم د هغه د جهان په هكله م(Personality)شاعر د سړيتوب 
 .شه كوونكې رول لوبويايا غړي او كه صرف د كتونكې او تم د يوې ډلې د مشر  بېلګې په توګه

لومات ولري ا وايى چې هر څومره كه سړى د شعر په فن كې م(Sigmund Freud) ډ فرايډزيګمون
   . (Freud, 1963)شاعر كيدلې نه شي 

تو له مخې او هم د سرته د اشاعر ي يو پيداېښتي استعداد دى  شاعران هم د احساساتو او جذب
 او ارزوګانو له مخې چې په شعر كې د شاعر د رول د راسپړيدلو له الرې ئې پته ونارسېدلو هيل

 عوام د احساستو له مخې مجلسي شاعران يانې هغه .لګېدلې شي په ډلو ويشل كېدلې شي
  .عران چې سندرې وايي په بادي او جوشي يا اتشي ويشيشا
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 چې شعر څپه پرې د باد په شان راشي او بيا پرې تېره شي يانې يبادي هغه شاعر ته وائ
احساسات ئې راوپارېږي او بيا زر مړه شي خو د جوشي يا اتشي شاعر احساسات چې 

) جذبات ( مينه، احساسات .  راځې كيږي پرله پسې تودېږي او په جوش كېهراوپارېږي زر نه مړ
ټاكي، ) څرنګوالى يا كيفيت( او تخيل د شعر د جوړولو وسيله ده چې تركيب ئې د شعر جنسيت 

د . په يوه شعر كې تخيل زيات كارول شوې وي هغومره پكې نوښت زيات ويهر څومره چې 
ونه د غږونو نظم په پښتو د شعرونو مختلفې بڼې لكه غزل، داستان، بګتۍ، چاربېته او نور لفظ

 .وزن او قافيه والړ دي
ولسي ادب برخه ده پخپل وزن او يافيه كې هيڅ د  په تيره بيا لنډۍ چې شاعر ئې معلوم نه دى او 

 دوهمه مسرى ئې ديارلس وزن لري) سيالبه ( نه مني دلنډۍ لومړۍ مسرۍ نهه څپې ن بدلو
 .سره ده» هـ « ئې په راځي يانې قافيه » هـ «  او په اخر كې ئې سيالبه ده

 يا كمه شي او يا ئې قافيه بدله شي نو ه كه چيرته په وزن كې ئې ګوتې ووهل شي يوه څپه ئې زيات
لنډۍ كه د موسيقي په څپو كې راشي نو بيا د مسرۍ يا ټپې په . بيا ورته څوك لنډۍ ويلى نه شي

و ژبو كې لكه په ځين. ي نامه ياديږي او كه د سروكي سره يو ځاى شي د ټيكۍ په نامه ياديږ
پاره قافيه ضروري نه ده او يوازې وزن بسيا كوي چې د هغوى د موسيقي د تال جرمني د شعر ل

 دى ډول شعر ته ازاد نظم يا ازاد شعر وايې چې پښتو ته ئې هم سر .كېدلې شي) بر ابر( سره سور 
 د پښتو ژبې په قالب كې راننه ايستلې دى دلته دا پوښتنه راپيدا كيږي چې دا ډول شعر څومره

په پښتو كې خو وزن او قافيه د . راتالى شي او دپښتو د موسيقۍ د تالونو سره سور كيدلې شي
دى لكه چې يوانسان السونه او يا پښې ونه  ئې ونه لري نو  نيمګړى ر له پاره شرط ده او كهشع

ه د شعر مقام وركوي او كه  چې دې ډول بې قافې كالم تىهانو كار دولري په هر ډول سره دا د ژبپ
 .موزون نثر يا ادبي ټوټه ئې ګڼي
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  د ژبې د توان او ودې پېمانې
د ګړونو يا غږونو د شمېر يانې د تورو د شمير له مخې او د ژبې وده د ويي ) ظرفيت( د ژبې توان 

 د يوې ژبې د ګړنو هر څومره چې. څخه چې يوه ژبه ئې لري ټاكل كيږي) لغاتونو د پانګې( پانګې 
هم زيات وي يانې ډير ) ظرفيت  ( انيا غږونو يانې تورو شمير زيات وي هغومره ددغې ژبې تو

برخالف هر څومره چې د يوې ژبې د تورو يا ګړونو شمير كم وي په . كې كارول كيږيپغږونه 
 زيات وي هغه ېئخو دا ددې مانا نه لري چې يوه ژبه چې توان . هغومره اندازه ئې توان هم كم وي

دې پورې اړه لري چې يوې ژبې ته څومره ددا . ړي ويكمختللې وي او زياته وده  ئې دى خامخا پر
) ظرفيت (يوه ژبه به ډير توان . او ذخېره لري   پانګه )لغاتونو(  دى او څومره د وييو ىكار شو

 ژبه به لږ هئې كمه وي او بل به ) د لغتونو پانګه ( لري خو كار به ورته شوى نه وي نو دوييو پانګه 
يا ذخيره به ) د لغاتونو پانګه ( انګه پلري خو كار به ورته ډير شوې وي او وييو ) ظرفيت ( توان 

 لوښى راواخلۍ يو لوښى به غټ وي او ډيرې اوبه به پكې ځائيږي خو  ډيره وي د بېلګې په توګه
ه په كې ډېرې وي او د غټ لوښي په اوبه به په كې كمې وي او بل لوښى به كوچنى وي خو اوبه ب

لري د هغې د ) ظرفيت (  توان مقصد دلته دا دې چې هغه ژبه چې ډير.  اوبه لري پرتله به ډېرې
غږونو شمير زيات  دى او كولې شي چې د خپلو غږونو څخه زيات شمير نومونه جوړ كړي او 

نه شي كولې چې د خپلو . ئې كم وي نو د غږونو شمير ئې كم دى) ظرفيت ( توان هغه ژبه چې 
په . غږونو څخه زيات نومونه جوړ كړي مجبوره ده چې د نورو ژبو څخه نومونه يا لفظونه واخلي 

 زيات وي هغه پخپله ځان كې د ودى زيات  ئې)ظرفيت ( نورو تورو سره هغه ژبې چې توان 
توان ئې كم وى هغه قابليت لري او د نورو ژبو لفظونو يا نومونو ته اړ نه وي او هغه ژبې چې 

  .پخپل ځانكې د ودې قابليت نه لري
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ه    )واقعیت ( ژبه او پې
ميك . د پېژند او درك قوه ده) واقعيت (  او د پېښې  لرى سره اړيكې(Reality) ژبه د پېښې

زمونږ ژبه د . لومات په ټولګيو ويشل كيږياپه ژبه كې شيان او م« ليكې چې  (Mcgrath)ګريټ 
دى زياتوي چې كه چيرته په دوه ژبو .  (Mc Grath,1970)د پيژند وسيله ده  ) ونوواقعيت ( ښوپې

لفظونه وي نو بيا د شي يا ) رقم، رنګ (   له پاره يو ډول (Reality) يا پېښې) څيز ( كې د يوه شي 
( ول پېژند هم د دې دواړو ژبو د ويوونكو يو شانته دى برخالف كه بېل بېل ډ) واقعيت ( پېښې 

او تصور ئې هم ) درك (  پېژند (Reality)لفظونه وي نو بيا د شي يا پېښې ) رنګ،رقم، قسم 
ره يو اپل) څهرو يا شكلونو ( د ټولو بڼو   واورې  مونږ په ژبه كې دزدبېلګې په توګه . مختلف دى
 حالتونو  د مختلفو بڼو يا واورې قوم داسې يوه ژبه لري چې د (Eskimo)د اسكيمو . لفظ شته دي

 د كور   واوره،  د ځكمې پر سر  د وريدلو په حالت كې، واوره واوره .تر مينځ په كې تو پير كيږي
 د .ى پېژند او تصور مختلف د  واورې  او زمونږ د(Eskimo) له دې كبله د اسكيمو. د بام پر سر 

زمونږ د شيانو او . يېږكاو تصور د ژبې پورې اړه لري او ژبه زده ) درك ( شيانو او پېښو پېژند 
) پروسه ( او تصور هم د ټولنيز كيدلو د برخې په توګه د زده كړې په لړۍ ) درك ( پېښو پېژند 
  . (Mc Grath,1976) والړ دي

د پيژندلو اينه يا هنداره ده د ) واقعيتونو ( پښتو ژبه چې ډيره لرغونې ژبه ده د ډيرو پېښو د 
چې ډېرې پېښې وپېژني ما د پښتو ژبې په مرسته دا سړى كولې شي سره پښتو ژبې په مرستې 
ن په وجود كې د ساايزو پېښو دوه مركزونه دي ا وپېژنده چې د انس(Reality) پېښه او واقعيت

چې يو دماغ او بل زړه دى حال دا چې د لويديزو په ساپوهنه كې دماغ د ټول ساايزو يا نفسي 
واخلي نو   پر بنسټ د شيانو او پېښو جاجتوكونو مركز ګڼل كيږي، خو كه سړى د پښتو ژبې

زړه مې نه غواړي چې   دماغ د عقل او فكر مركز دى او زړه د احساساتو، جذباتو او غوښتنو لكه
. زړه مې خفه دى، زړه مې خوشحاله شو او داسې نور ډير څه د زړه پورې تړل كيږي هلته الړ شم،

نو واكمن مقامونه دي خو دا دواړه مقامونه توكو) نفسي، روحي ( دماغ او زړه دواړه د ساايزو 
  .يو له بل سره تړلي دي او ګډ كار كوي

فزيو لوژيكي يا ( د جسماني ) رېيقار، و( د دماغ او زړه د دندو دا ويش د جذباتو او احساتاتو 
نه يوازې په . بدرګو په واسطه مدلل كيدلې شي، چې د زړه د حركاتو او كار پورې اړه لري) طبي 
د پيژندنې ) واقعيتونو ( نه كې بلكې پخپله ژبپوهنه كې هم پښتو د زيات شمير پېښو ساپوه

 .سبب ګرځيدلې شي
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ما په يوه مجله كې لوستي «  سره د مركې يوه برخه راوړو چې وايي  )١( دلته الكزاندر هماګايف 
انسكرت سپه و چې د پښتون د قام د ژبې پښتو د ګرامر پر مرسته د  ـ ويد ـ د كتاب الفاظ چې 

 .ژبه ليكل شوي دي مانا كيدلې شي 
 زما له دې ژبې سره مينه پيدا شوه چې دومره پخوانۍ ده او ګرامري قاعدو ئې پر پخوانيو ژبو 

ولس غږيږى او د يوه قام ژبه ده نو د ژبو په انستيتيوت كې مې زده  اغيزه كړې او اوس هم پرې 
راسپړل كيدلې ) واقعيتونه ( الرې ډيرې پېښې له  دى زياتوي چې پښتو ژبې ته د پاملرنې .هكړ

   ).١٩٩۶هماګايف،  ( »يرپاره بلكې د ټولې سيمې او نړۍ له پاره ارزښت وللشي، چې نه يوازې د پښتنو 

وپير د نورو ژبو په برتله زيات دى ښځې د ځان له پاره الفاظ په تپه پښتو ژبه كې د ښځې او نر 
  .بل ډول كاروي

   ).١٩٩۶هماګايف، (  »ځانګړې قاعدې لريد پښتو ګرامر هم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 او اوس د ازبكستان راډيو د پښتو څانګې مشر دى او په  الكزاندر هماګايف روسى دى )١( 

 كال كې جرمني ته راغلې و اوما ورسره مركه وكړه ١٩٩۶دى په . پښتو روانې خبرې كولې شي
يو  فلم ترې جوړ شوى دى، او زما سره دى دا پورتنى ټكې د دغه مركې څخه ډوي چې د

  .ې دىرااخيستل شو
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  )فکر، اند( ژبه او سوچ 
وسيله ده يانې انسان په ) پوهېدلو او پوهولو ( د څرګندولو ) اند، فكر ( ژبه له يوې خوا د سوچ 

خپله د ژبې يوه بڼه يا څهره ) اند ( وچ څرګندوي او له بلې خوا فكر ستونو او لفظونو كې خپل غال

د دې له پاره چې په دې خبره مونږ ښه پوه شو په يو مثال سره د فكر مهم اړخونه راپه ګوته . ده

  .كوو

 كله چې سړى په ژمي كې په حجره كې د شپې ښخ اوده وي او سهار راپاڅي او له حجرې   :مثال

كه دې . نو فكر كوي چې د شپې باران شوى دى او وويني چې زمكه لمده دهڅخه بهر راووزي 

لې او حس كړى ئې هم نه دى، خو د مثال ته ځير شو، نو وبه وينو چې سړي باران پخپله نه دى ليد

                    زمكې د لمدوالي په واسطه په دې پوهېږي يا خبريږي په نورو تورو سره فكر د نا سېده

دغه ناسيده . ده چې دا د فكر يو اړخ دى) پروسه ( پوهېدنې يا خبريدنې لړۍ ) ستقيمې غير م( 

تل چې باران . پوهېدنه يا خبريدنه د شيانو په مينځ كې د اړيكو او د نښتونونو په بنسټ والړه ده

ائې چې د شپې باران وشوي دى زمكه ئې لمده كړې ده او دغه نښتون څخه سړى خبر دى نو ځكه 

مدوالي  اړخ راښكاره كېږي چې هغه عمومي والى دى يانې د زمكې دلبلى دلته د فكرشوى د

او باران په مينځ كې نښتون عمومي خوى لري او د كوم يو خاص باران پورې د زمكې لمدوالى 

             په نورو تورو سره دا د دې مانا لري چې د فكر په لړۍ.   لمده ويههر باران زمك. تړلې نه دى

فكر د يوې ډلې . كې مونږ د شيانو د يوې ډلې د عمومي خاصيتونو سره مخامخ يو) پروسه ( 

شيانو د عمومي خاصيتونو انعكاس او دشيانو په مينځ كې د عمومي نښتونونو او اړيكو 

ر اړيكې پراته او نغښتلي كد فكر په ناسيده توب او عموميتوب كې د ژبې سره د ف. موندنه ده

 فكر په لړۍ كې مونږ تل د عمومي نومونو او لفظونو سره سرو كار لرو كوم مطلب دا چې د. دي

لفظ د ډيرو » كلك« چې د يوې ډلې شيانو د ګډ او مهم خويونو ښكارندوى دى د مثال په توګه 

. شيانو خوى جوړوي چې مونږ دغه ټول شيان چې كلك دى ليدلې نه شو، خو فكر ئې كولې شو

 د ژبې د بڼې يا څهرې په توګه د ژبې برخه رفك. ظ او فكر يو شي دى له دې كبله عمومي نوم يا لف

دا كېږي بې له ژبني موادو څخه مينځ يهر فكر چې د انسان په سر كې پ. او د ژبې پورې تړلى دى

  د ژبې د موادو څخه ازاد وي موجوديت نه لريچې داسې فكر. ته راتللې او پېداكيدلې نه شي

(Teplow,1972)  دفكر اړيكې له يوې خوا د ژبې د ارزښت مانا لري او له بلې خوا دا ژبې او  د

د .  انسان ژبه رسېدلې وي هغومره ئې فكر هم رسېدلې وي دعيت راښائې چې هر څومره چېواق

 ودې او روزنې ځايونه كورنۍ،  د ژبې د. ودې لپاره كار په كار دى دې واقعيت په رڼا كې د ژبې د

 له دې كبله ددې هڅه ضروري ده چې په ښوونځيو او پوهنتونو كې .ښوونځي او پوهنتونونه دي

 .بچيانو ته په مورنۍ ژبه پښتو د زده كړې امكانات برابر شي
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 پخپله مورنۍ ژبه زده كړه نه يوازې د فكر چې د سړيتوب كره برخه ده د سمې ودې مانا لري 

  . ئې د سيالۍ جوګه كويبلكې د قام د سوكالۍ او ودانۍ نښه هم ده چې د نورو قامونو سره
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  عدادتژبنیز اس
انسانان په . كې مو راپه ګوته كړله ژبه د شيانو او پېښو لفظي انځور دىخلكه څنګه چې م

په روانو او روښانو . لفظونو د شيانو پېښو دانځورلو په برخه كې مختلف استعدادونه لري

دا استعداد د يادښتى يانې . ورونه د دې استعداد نښه ده الفاظو سره د شيانو او پېښو انځ

زيات ) ظرفيت ( توان ) يادښتى (  د چا د  د توان سره تړلى دى هر څومر ه چې(Memory)حافظې 

) غت او فصاحت بال( وانې او روښانې ګړيدنې  ر زيات لفظونه رايادولې شي چې دوى هغومره

نښتون كې مونږ پخپل بل يو كتاب كې چې د سبب ګرزي د روانې او روښانې ګړيدنې په 

ي توري په ټاكلي وخت كې د لفظونو يا لنډيو د ليكلو يا ويلو لهوښيارتيا تله نومېږي په ټاك

 د شمير په واسطه د روانې يل شوو لفظونو يا لنډيووالره راپه ګوته كړې ده چې دليكلو شوو يا 

وه بله الره په نښه كوو چې مونږ ورته د اوس ي. او روښانې ګړيدنې استعداد اټكل كېدلې شي 

 وايو دا تله نه يوازې د روانې او روښانې ګړيدنې د كچولو له پاره (Memory Test)يادښتې تله  

         وسيله ده ځكه چې زده كړه بې له همهمه ده بلكې د ښوونې او روزنې په برخه كې يوه ارزښناك

  .كان نه لري څخه ام(Memory) يانې حافظې  »يادښتې « 

  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  



تې تله   ( Memory Test ) د ياد

ه   بېل
  

ور:. ودنه  ېر و ه په    او ياد  ئې کتاسې دا شکلونه 
تيا لر (          ومره تاسې  ا ي چې    )دومره وخت د کتلو لپاره ورکول کي
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وته کساو   . ليدلي دی چې کوم تاسې په دې شکلونو کې راپه 
 
 

 
  
  

  تله
ور ېر و    او ياد  ئې کاوس نو دا شکلونه په 
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  . چې تاسې کوم شکلونه ليدلي ديوته کپه دشکلونو کې راپه 
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  . چې تاسې کوم شکلونه ليدلي ديوته کپه دشکلونو کې راپه 
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وابونو پا   هد 
  :نوم

  :یا تخلصد کورن نوم 
  ):وظیفه ( کسب یا دنده 
  :عمر په کلونو

ه  :نې
  

ه   بېل

 د يـادولـو د انـځـورونـو لمبر ځـواب د انـځـورونـو لمـبـر د

 ١ 
 ٢ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 38 - 
 

 
 
  

  تلــه
  

د يـادولـودانـځـورونـو لمبر د ځـواب د انـځـورونـو لمـبـر

 ١ 
 ٢ 

 ٣ 

 ۴ 

 ۵ 

 ۶ 

 ٧ 

 ٨ 

 ٩ 

 ١٠  

 

 

 

 

 



- 39 - 
 

 

وابونو پـا   هد سـمو 

ه   بېل

د يـادولـو د انـځـورونـو لمبر د ځـواب د انـځـورونـو لمـبـر

۴ ١ 
۶ ٢ 

 
 
 

  تلــه
 د يـادولـو د انـځـورونـو لمبر د ځـواب د انـځـورونـو لمـبـر

٢۶ ١ 
٢ ٩ 

١۴ ٣ 

۴٩ ۴ 

٢۵ ۵ 

٣٨ ۶ 

۴٧ ٣ 

٨ ٣ 

٩ ٢٠ 

٣۴ ١٠  
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تنه ته يوه نمره وركول كېږي چې ټول لس سم ځوابونه امكا ن لرى او  هر يو سم ځواب :ارز
لمبرو له مخې  وركړي وي ) شكلونو ( كه چا سم ځوابونه د يادولو د انځورونو . لس نمرې كيږي

 وي نو بيا دوه نمرې نورې هم ورسره اضافه كېږي ىاو د لمبرو پرله پسې توب ئې هم مراعات كړ
 .ي نمرې كيږ١٢ = ٢ + ١٠چې ټولې 

 
 
 
 
  
  

  اناـوابونه                     مـسم 
 
  )حافظه   (                                          كمزورې يا دښته                                                       ٣  ـــ  ١
  )حافظه   (                                       ا دښته       برابره ي                                                           ۶   ـــ  ۴
  )حافظه      (                                         غښتلې يا دښته                                                          ٨   ـــ  ٧
  )حافظه (                                     ډيره غښتلې يا دښته                                                    ١٠   ـــ  ٩
  )حافظه  (                           ډېر زياته غښتلې يا دښته                                               ١٢ ـــ  ١١

  دتللو د تكرار څخه د زده كړى پېمانه هم راپه ګوته كيدلې شي
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د و کېدژبه د انسان د ژون    په او
والړه ده د انسان ژوند ) سلسله ( لكه څنګه چې ژبه د انساني نړۍ په تاريخ كې د زده كړې په لړۍ 

امريكا يي پوهانو د خپلو څيړنو په ترڅ . د مور په ګېډه كې پېل كېږي او تر مرګه پورې دوام لري
ړونه اوريدلى دي او له دې څخه ئې داسې كې ال د مور په ګېډه كې د ماشوم يو شمير غلي ګ

                      زيږيدو څخه د مخه هم د ګړونو يو خاص ميخانېزم لري د اخيستې ده چې انسانهنتيج
(Salber,1958).   خو دا د دې مانا نه لري چې د مور په ګېډه كې ماشوم ګنې خبرې كوي يوازې دا

.  ورسته بيا وده كولي شي وړشوې دې چېجن بنسټ مونږ ته راپه ګوته كوي چې د خبرو د توا
ېږي نو چغه كوي دغه چغه هم د خبرو د توان د ك ماشوم په اول ځل پېدا همدغسې كله چې يو

پاره  ل(Marty)  او مارټي  (Dewey) يوىچې د ډ:  ليكې(Salber)  سا لبر.بنسټ د جوړېدو مانا لري
 او (Hamboldt) همبولډ (Erdmann)و اردمان د ژبې جرړې د ټولنيزې اړتيا څخه اوبه اخلي ا

 بيا په دې برخه كې خاص ارزښت د ژبې او نورو ساوالو فعاليتونو او (Lazarus) الڅاريوس
  .( Salber,1958 )توانونو اړيكو ته وركوي 

 پوره كولو پر هڅه  له پاره د ژبې بنسټ لومړى د انسانانو اړتياو د (Stern)غسې د سټرن دهم
 او څرګندولو اله  ودې  تصور ، احساساتو او ارادې د) فكر (  ورو ورو  ئې د سوچ  چې ؤ والړ

 . (Stern , 1927) وګرزيده 
) روحينفسي ، ( ژوند سره ټينګه تړلې او د ساوال ) نفسي، روحي ( ساوال ) سمت ( ژبه د ټول 
 اغيزه لري او د هپورري او هم د ساوال ژوند جوړښت او وده په ژبه لكې كره برخه  وده  ژوند  په

به او ساوال ژوند يو له بل سر دوه اړخيزه اړيكې لري  ژ.ټاكې) كيفيت، جنسيت ( ژبې څرنګوالې 
د ژبې په ډډ او وده سړى سم نه شي پوهيدلې كه ئې د نورو . او يو له بل څخه بېلېدلې نه شي

او يا ئې د ګوښى او ستم وګڼي ساوالو پيښو او ځواكونو څخه په ناپييلي توګه د اشارو يو سي
خو هر انسان .  (Salber,1958)اله وبولي ) مفاهمې ( ګړي توان نښه لكه د پوهېدلو او پوهولو ځان

چې په يوه ټولنه كې پېدا كيږي ځانته ژبه لري او په هره ټولنه كې چې څوك پېدا شي د همدغې 
 د لويديزوالو ټولنو سره دا چې پښتني ټولنه.  دود، دستور او نور كړه وړه خپلوي  ،ټولنې ژبه

نظريو څخه چې يوازې د لويديزو ټولنو ) عمومي ( ډير توپير لري نو مونږ د څيړونكو د ټولنيزو 
پورې تړلي نه وي او د پښتني ټولنې لپاره هم اتبار لري او د پوهنيز والور او ميتودونو 

(Methode)څخه كار اخلو او په خپلو څيړنو او كتنو تكيه كوو .  
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د پښتني ټولنې كورنۍ د لوديزوالو ټولنو . كورنۍ د هرې ټولنې كوچنۍ برخه ده :رن کو
 ده او يوازې د يو كوله يا يو نسله كورنۍسره توپير لري ، د لوديزوالو ټولنو كورنۍ كورنۍ 

الر او بچيانو څخه جوړه شوې او كوم بچى چې ئې لوي شي هغه پخپله الره ځي او د مور پمور، 
ه بيلېږي د پښتني ټولنې كورنۍ د دوه يا زياتو كولونو يا نسلونو څخه جوړه شوې ده او پالر څخ

دا كورنۍ د .  نيا، نيكونه، غور نيكونه او ټر نيكونه پكې يو ځاى اوسېږي، چې مور، پالر
پكې تر هغې په يوه كور كې اوسېږي تر څو چې تنګ ه  بنياد والړه ده كولونركولونو د تړون پ

دې ډول كورنيو ته ډله . كله چې كور تنګ شي نو بيا دبېل كور غم خوړل كېږيشوي نه وي او 
هره كورنۍ چې د ټولنې يوه برخه ده د ټولنې سره د ژبې . ايزې كورنۍ يا غټې كورنۍ ويل كېږي

كې برخه ) سلسله ( هر تن د خپلې كورنۍ له الرې د ټولنيز  كېدولو په لړۍ . له الرې سمون كوي
 ژبه د انسان په ژوند كې د ټولنې سره د سمون او د ټولنيز كيدلو په لړۍ كې په دې توګه. لري

مينځ ته راځي د ژبې زده كړه په هغه كورنۍ كې په كومه كې چې ماشوم پېدا شوې وي پيل 
او ) نفسي ، روحي ( ساواله . ړه دهخو دا زده كړه د ماشوم په ساوال او جسماني ودې وال. كېږي

) نفسي، روحي(زه لري د ساوالوي سره تړلې ده او چاپېريال پرې متقابله اغجسماني وده يو له بل
او جسماني توكونو پيداېښتي جوړښتونه د چاپيريال د متقابله اغيزې د الندى د ژوند په 

كړه   انسان د ژوند په مختلفو پړاوونو كې مختلفه زده.مختلفو پړاوونو كې بشپړ او پخيږي
ز د كوچنۍ يپه پښتني يا غټه كورنۍ كې د لود. ه هم شامله دهپه دې كې د ژبې زده كړ. كوي

 برخالف ماشوم د مور او پالر سربيره د نيا ، نيكه او كور د نور كسانو سره د جسماني ركورنۍ پ
 .او ساوالي ودې په لړ كې اړيكې پېدا كوي او كوچنۍ كورنۍ په شان نه وي

دلته د كوچنيو كورنيو په شان ځانګړي . ريچې يوازې د مور، پالر خويندو او ورونو سره ئې ل
 يا وجدان وده كوي چې وروسته بيا د  زه  نه بلكې يو ډول ډله ايز اخالقي   زه» وجدان « اخالقي 

  .ټولنيز ژوند نماينده وي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- 43 - 
 

نه ې ر کې  ني ژوند په  ما د ټولې ساوالى او جسماني   :د ور
 خپل پېدا ىنۍ كې كه څه هم بهرني چاپېريال جرمني دودې په نښتون كې پخپله غټه پښتنه كور

د  ) ٢٠٠٠ ،١ ،٢٢( او سلما  ) ١٩٩٩ ،٧ ،٢٢( پتوال  ) ١٩٩٨ ،١١ ،٣( شوي لمسيان پوهيال 
كړې په برخه كې د منظمې كتنې الندې ونيول چې سړى ورته د ورځني ژوند   ودې او زده ژبې د

ودې الندې پړاونه راپه   نتيجه كې د هد څېړنې پ٢ . ويلې شي   (Feld Research) په ډګر كې څيړنه
  .ګوته شول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 لويديزوالو پوهانو لكه  (Feld Research)په ورځني ډګر كې د ماشومانو د كتنې څيړنې ٢

  ( Oerter,1970,15.336F).  وځامنو كړي دي پخپل (Preyser ) او پريسير (Stumpf)  سټومپ
  

او   )۱ يدلو څخه پيل كېږي او دماشوم له مالستې څخه د ږدا پړاو له زي   :د مالستې پ
 ژړا او موسكا كولې شي خو ژړا له مو سكا  سر تر جګولو پورې رسېږي په دې پړاو كې ماشوم

  . شيمد دې پړاو په اخرني وخت كې غوريدلې ه. څخه لږ څه مشره وي

او   )۲  دا پړاو د سرجګېدلو وروسته پيل كېږي او لومړى ماشوم د يوال يا  :د ناستې پ
ې وهلو په مرسته كښيني او بيا ازاد كيناستلې شي او تر خاپوړو دوام كوي په ډډبالښت ته د 

يال  او هم ئې د خپل چاپېرا داد  دادا  يا  بابا  بابا دې پړاو كې ماشوم څپې تكرارولې شي لكه 
دا پړاو په اوومه ، ( سره لږ څه سمون كړي وي او خپل چاپېريال كې د هر نوي شي څخه ډاريږي 
  ) .اتمه يا نهمه مياشت پيل كېږي او يوې څخه تر درې مياشتو پورې دوام كوي

او   )۳ و پ  دا پړاو د السو او پښو د حركت په واسطه پيل كېږي او د ميز يا  :د خاپو
خپلې خوښي شي پسې لو پورې رسېږي په دې پړاو كې ماشوم كله نا كله د  ودريد بل شي ته د

 او  كيږى دا پړاو د ناستې د پړاو وروسته پيل( زور كوي او د يوې يا دوه څپو لغاتونه ويلې شي 
  ).د ماشوم د يو كلنۍ يا يو نيم كلنۍ عمر پورې دوام كوي

او د  )۴ لو څخه وروسته پخپله دي ودرد مېز يا بل شي په مرسته د :ودریدلو پ
 ګرځېدلو زده كړه په كې كېږي د  پړاو ډير لنډ دى يوه يا دوه اوونۍ وي اوا ودريدلې شي د

بيا . ي خو له ګام سره رالويږي ولومړى ودريږي او رالويږي او بيا ودريږي بيا ودريدل زده ك
  .پاڅيږي او ګام اخلي تر څو چې ګرځېدل زده كړي
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او   )۵ ېدلو پ ر له يو كلنۍ نه نيولى تر يو نيم كلنۍ ( لو وروسته دا پړاو د اودري د:د 
ددې پړاو په لومړي سر كې ماشوم څه . پيل كيږي او ښوونځي ته د تللو پورې دوام كوي) پورې 

نا څه د وييو پانګه پېدا كوي او په دې پوهيږي چې هر شي يو نوم لري او خپله هم يو نوم لري او 
په دريم پړاو كې په لغاتونو . لې جوړولې شي لكه بابا الړ، الال قلم واخلهيو جميد دوو يا دريو و

  .كوي) څرګندونې( كې سوچ كولې شي ، پوښتنې او بيا نيې 
ښوونځي ته په تګ سره لومړنى ټولنيز كېدنه پاى ته رسېږي او دويمي ټولنيز كېدنې پړاو پيل 

 جوړښتونه په كې بشپړ او پاخه غه پورې رسېږي چې ټول ساوال او جسمانيوكېږي چې له بل
شوي وي ورپسې د ځوانۍ پړاو راځي چې دا پړاو د بوډاتوب پورې رسېږي چې توانونه بير ته 

 د دوام وخت او موده د دنني يا بهرنې علتونو له كبله تغير  پړاونو ددې . خ په كمېدو شيم
ډير څه پوهيږي نسبت سر بيره پر دې ماشوم په . وړلې شي خوپېدايښتي يو له بل پسې راځيخ

د بېلګې په توګه ماشوم د ګرځېدلو د پړاو په لومړى سر كې خپل نوم . يشهغې ته چې ويلې ئې 
 .خو ويلې ئې ال نه شي، چې دوه درې مياشتې وروسته ئې بيا ويلې هم شي ي پېژن

پله  ماشومان په لومړۍ سر كې په يو څپه ئې يا دوه څپه ئې اسانو وييو خبرې كوي او ځانته خ
 سر ىپوهيال په لومړ. ار پر ځاى تندا واييدژبه لري او د سختو وييو څخه لږ څه كموي لكه د تن

 پوهيال او پتوال سم  يېخو دوه درې مياشتې وروسته» پتو« او پتوال ته  » هپو« كې خپل ځانته 
  .ويلى شو

ړ كې د لويانو د ماشومان د لويانو د رول تقليد كوي او غواړي چې د هغوى په شان شي په دې ل
نې پيداېښتي بنسټونه ړال د خاپوړو په پړاو كې د سړيتوب لوم. ژبې تقليد هم كوي خوتل نه
ېر شو نو بيا ترې پام بلې خوا اړول ځ به يو شي ته  پوهيال چېهراښكاره كېږي د بيلګې په توګ

 د بل شي په بدل كې په اسانۍ  يې او هم چې كوم شي به ئې په الس كې نيولې و هغه بهؤګران كار 
  . نښه ده(Introvertierten Personality) ٣له السه نه وركاوه دا د ننيز خويه سړيتوب  

پتوال بيا برخالف هر شي ته پام وي او هم په الس كې نيولى څيز په اسانۍ د بل شي په بدل كې 
  . نښه ده(Extrovertierten Personality)وركوي چې دا د بهرنيز خويه يا ټولنيز سړيتوب 

بيا د ساوالو . د ژبې د زده كړې له پاره د يو شمير ساوالو جوړښتونو څه نا څه وده ضروري ده 
  .تقابلې اغيزې په بنسټ وده كويمجوړښتونو د ودې سره په ګډه د چاپيريال د 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  د ننيز خويه او بهرنيز خويه سړيتوب د دې كتاب په بله برخه كې چې السي ليك او سړيتوب ٣
  .نوميږي روښانه شوي دي
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تو لیک دود   پ
پروفيسر ډاكتر ګل . د پښتو پخوانى ليك ميخمري و چې د ميخي ليك به نامه هم ياديږي

راپه ګوته )  شوى ليك كندل( تو ميخمري ډيبونه ښ پىيم زره كاله پخواننريف دوه ظجانان 

كال كې په پېښور كې چاپ )  ع 1994( ده په همدې نوم يو كتاب ليكلې دى چې په . كړي دي

ليك څخه مطلب هغه ليك دې چې د ميخي څهرو په شان توري ي د ميخمري يا ميخ. شويدى 

تر ميخمري ډيبونو الفبا چې په پښتو پورې اړه لري ه غهد « ګل جانان ظريف ليكي چې . لري

دا ليك يو شمير نورى نښې  ) 1994ظريف، ( »  ته رسېږي 36اوسه د پيژندل شو تورو شمير ئې 

د پښتو اوسنى ليك دود د عربي څخه مينځ ته راغلې او . هم لري چې په ليكلو كې كارول كېږي

داسې بريښي چې پښتني ټولنې كې د اسالم د مقدس دين د راتګ وروسته لومړى په جماعتونو 

مقدس دين راغلې او كله پښتنو منلى دى په دا چې پښتونخوا ته كله د اسالم . شوى دىكې لوى 

 كله چې خالد بن وليد : وائې ،ء اهللا خان چې د پښتنو تاريخ ئې ليكلې دىدى هكله قاضي عطا

وړ او مسلمان شو نو دغور پښتنو ته چې نسلي او ايمان ر چې د بني اسرائيلو د قوم يو لوى مشر

د غور د پښتنو يوه جرګه د قيس . ورسره لرل ليك راولېږه چې دوى هم مسلمانان شيې ئې كاړي

ص(  او د اسالم مقدس دين ئې ومانه او حضرت محمد هپه مشرۍ مدينې منورې ته الړ
 ( 

 اله خو

كله چې دا جرګه بېرته راتله نو څو تنه عرب مبلغين .  نوم عبدالرشيد كيښودل شوبىپه قيس عر

د غور غرونو ته واپس راورسېده نو هغه د » لرشيد اعبد« كله چې . ګري كړل ئې هم ورسره مل

. خپل قوم مشري او رهنمايي په داسې شان وكړه چې په لږه موده كې هغوى ټول مسلمانان شول

قيس عبدالرشيد ته خالد 
)رض ( 

 خپله لور هم په نكاح كې وركړه چې د هغې څخه عبدالرشيد ته 

نوم ئې ټ او دريم يبن د دويم نوم ئې بړركړل د مشر ځوى نوم ئې سخداى تعالى درې زامن و

قيس د دې درې واړو ځامنو دومره ډير اوالد پېدا شو چې هر يو د يوې لويې د   . كېښودغرغښت

تبار لري انو خيلونو اوسنۍ شجره نسب چې تد پښ  . ) 1947ء اهللا ،  قاضي عطا( يكه شو نقبيلې 

و د دې نظريې له مخې اسالم دحضرت محمدا. ددې نظريي څخه اوبه اخلي
) ص ( 

د ژوند په وخت 

لتور برخه ګرزيدلې او د و كي بلكې د سولې او جرګې له الرې د پښتن، كې د جګړې له الرې نه

  كېداى شي چې همدغه) سيدان ( لتور يې ال پسې بډاى او غنې كړيدى او هم پاچيان وپښتنو ك

لتوري وي او اوس د پښتنو سره نه يوازې ژبني او كعرب مبلغين و چې جرګې سره راغلي د

 پښتني ټولنې ته د اسالم .يدي  دي ځكه چې خپلوي ئې ورسره كړيبلكې نسلي وحدت ګرزيدل

 چې د عربي تورو په بنسټ والړ ډول  يا ليكدود  په نښتون كې د پښتو د اوسني ليكد راتګ

 .دى عمر اټكل كېدلې شي
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 او داسې نور يو ځاى شوي يو شمير پښتو توري لكه  ږ ، ډ ، ټ عربى تورو سره كه څه هم  خو د

ددې علت دا . ډول كې د پښتو ټول غږونه نه راځي  يا  ليكدود ني ليكدي خو د پښتو په اوس

 په :  لګې په توګهېدب. ى چې په عربي ژبه كې د حركتونو شمير كم دى او په پښتو كې زيات ديد

زېر دى خو پښتو ژبه كې دپېښ او ځور تر مينځ ، د سكون  سكون او ، عربي ژبه كې پېښ، ځور

او ځور تر مينځ او د سكون او زير تر مينځ يو بل حركت شته دى له دى كبله د پښتو په ليكلو كې 

 يوسي او دپښتو ليك هدا زمونږ د ژبپوهانو دنده ده چې دا ستونزې له مينځ. ستونزې شته دى

 .كې راشيدود بشپړ كړي چې د پښتو ټول غږونه پ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 47 - 
 

ه تو د ژبې په تو   پ
 د غږونو يا تورو شمير ئې حتى د نړۍ والو پرمختللو ژبو لكه .پښتو يوه ډيره توانمنه ژبه ده

ورى د پښتتو ژبې ټولو ګړونو ته پكه څه هم تر اوسه . اني په برتله زيات دىمانګليسي او ال

غه تورو شمير چې اوس د پښتو په عربي ليك دود كې پكارول توري نه دي نېول شوي خو د ه

 توري تر 36 ته رسېږي د پښتو په ميخي ليك دود كې لكه څنګه چې پخوا مو ياده كړه 46كېږي 

ژبې د تورو ) الماني ( و د جرمني ا 26اوسه معلوم شوي حال دا چې دانګليسي ژبې د تورو شمير 

 او جرمني ژبو څخه زيات دى يانګليس د) ظرفيت ( ان پدى حساب د پښتو ژبې تو.  دى30شمير 

  .يانې د ودى ډير قابيليت لري خو كار ورته نه دى شوي

ژبو په پرتله ) الماني ( او جرمني ) انګرېزي ( او نومونو ټولګه ئې د انګليسي ) لغاتونو( د وييو 

                 ته كه څه هم توان ژبو ) الماني ( او جرمني ) انګرېزي ( ډيره كمه ده دا ځكه چې انګليسي 

پانګه ئې زياته ) لغاتونو ( ئې  د پښتو ژبې څخه كم دى، ډېر كار شوى دى او دوييو ) ظرفيت ( 

كه چيرته . ر څه پكې ځائېږييده چې ډډ ئې غټ دى او ډلنډه داچې پښتو يوه ډېره توانمنه ژبه . ده

خبرې وكړو نو د پښتو  هوګڼو او په مصوره ژبد دانو تخم )مصدر ( سرچينه ) لغات ( مونږ د ويي 

تخم زيات دى بلكې د دغه تخم ونه ئې هم غټه ده او ډېرې ) لغاتونو ( ژبې نه يوازې د وييو 

) لغاتونه ( د تخم د يوې دانې څخه ډېرې نوې ويي ) لغات ( مطلب دا دى چې د ويي . څانګې لري

  .او نومونه جوړيدلې شي

وچه كولو لپاره يو شمير پښتنو سد پانګې د پراختيا، ودى او ) ونو لغات( د پښتو ژبې د ويي 

وهاند ډوكتور مجارو احمد زيار او پليكواالنو او ژبپوهانو هڅې پېل كړي دي په تېره بيا 

ه دې برخه كې د  خپلو امكاناتو سره سم اوچت پلطيف جان بابى او د پښتو ټولنې همكارانو 

 .ګامونه اخستي دي

 ګل خان مومند دى چې په هغه كم شميره قامي مشرانو كې شميرل كيږي در محم د دې هڅو پال

بې او ژچې د افغانستان په بېروكراسۍ كې د وزارت مقام ته د رسيدو سره سره ئې خپلې 

نې پښتانه د افغانستان د ځ چې  .لتور ته شا كړې نه ده وزير محمد ګل خان مومند ته پته وهوك

دې چې پخپله ژبه لكاروي سره ) لغاتونو(  پښتو كې د فارسي ويي له كبله پهحكومت دا غېزې 

كې لري او حتى سوچ ئې هم پردى شوى دى د چاى د څښلو يا سكلو په ځاى د چاى خوړل وايې 

محمد ګل خان مومند د  .ورته وائې » نچاى خورد« چې په فارسي ژبه كې پكارول كېږي او 

د ده د . پښتو ګرامر او ډېر نور كتابونه ئې وليكل . وچه كولو ته مال وتړلهس  اوپښتو ژبې ودې

ين په محمد ګل خان ښتر( ع كال كې جوړه شوه  1937په اړ كې پښتو ټولنه په ) كوښښ ( اند 

 ) . ع1995مومند كې ، 
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ونومول » هسكه مينه « نوم ئې پښتو كړ او كلي » ده باال « او يو شمير نومونه لكه د شينوارو د 

 معلم په ځاى ښوونكى او مكتب پر ځاى ښوونځى او همدغسې نور په خلكو همدغسې د. شوه

 ټكو ته پاملرنه ينوبې د ودې او سوچه كولو د هلو ځلو په لړ كې الندژد پښتو . كې رواج شول

 .ضروري ده

  

چې ضرورت ورته وي د پښتو د يوې ويي راوتلې شي نو پكار نه ) لغات ( كه كومه نوى ويي  ) 1

  .ئې د ډېرو وييو څخه جوړ شيده چې تركيب 

وټر چې په پښتو كې ورته مناسبه ويى نه پېدا كېږي پكار ييي لكه كمپه و همد غسې نړۍ وال )2

  .ده چې خپله ونيول شي او پښتو ژبې په قالب كې راوستل شي

چې د ژبې د خاص اړخ پورې اړه لري بايد ه دې ) لغاتونه ( پښتو ويي ) محلي ( سيمه ايزې  ) 3

  .امې شي او په دى توګه د معياري ژبې برخه وګرزي چې ټول پښتانه پرې وپوهېږيچې ع
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ه تونول د برخې په تو تو د پ   پ
پښتو يوازې د پښتنو ژبه نه ده بلكې د پښتنو د يو لړ صفتونو يا خويونو ټولګه ده چې د 

واچوو خپله پښتونولۍ ته مخكې له دې څخه چې پر دې صفتونو رڼا . پښتونولۍ برخه جوړه وي

  .لنډه كتنه كوو

  

تونولي   پ
خوى لري، ) مهوري ج( دى چې ډيموكراتيك ) نظام ( پښتونولي د جرګو يو اولسي سيستم 

جرګه كېداى شي د كورنۍ ، كلي منطقې، قبيلې او قام په سويه مينځ ته راشي د ټول قام په 

غېر ) عرضي ( ايمي نه دي موقتي سويه سره جرګې ته لويه جرګه هم وائي ، خو دا جرګې د

په ) دولت ، رياست ( مركزي او خپلواكه بڼه لري په هره جرګه كې په خپله سويه سره لكه د سټيټ 

شان مقننه ، عدليه او اجرئيه قوه راغونډه شوې وي له د ى كبله خپلو پريكړو ته بې له بهرنۍ 

توان د جرګې د ګډون كوونكو مرستې څخه دعمل جامې اغوستلې شي د پريكړو د عملي كولو 

ساحه كوچنۍ وي او خپله د ساحى پورې اړه لرى كه چيرى د جرګې د ګډونكونو د نفوذ د نفوذ 

پرېكړه عملي كولى نه شي نو بيا په جرګه كې نور داسې كسان زياتېږي چې د نفوذ ساحه ئې د 

  .پرېكړو د عملي كولو له پاره بسيا وكړي

 راغوښتل كېدلې شي او ډير وخت د كمزوري له خوا او كله كله د د پښتنو جرګې د هر چا له خوا

پېښو د ضرورت له كبله بې له دې چې څوك ئې راوغواړي مينځ ته راځي او خلق د جرګې له پاره 

د جرګې د ګډون كوونكو څرنګوالې او شمير د پېښې او النجې د څرنګوالي .پخپله راټولېږي

 په جرګه كې هېڅكله  او حقوقي پرېكړې كولې شي،جرګه ټولنيزې ، سياسي. پورې اړه لري

رايې نه اخستل كېږي په هغه موضوع باندې چې جرګه ورته رابلل شوې وي تر هغو خبرې او 

كله . ا الس پورته شي عورسېږي او بيا پرې د دو موافقې ته د ټولو په خوښه بحث كېږي چې يوې 

ي او بيا د هر اړخ سره بېلې بېلې خبرې كوي، نا كله جرګه په النجه كې د برخه والو څخه واك اخل

د جرګې . اضي شيردا خبرې تر هغې دوام  لري چې ټولو خواو ته قناعت وركړ شي او روغې ته 

ر مخ او خاطر كوي ډي پښتانه  د جرګې ،بيره جرګه لېږل كېږي همراغوښتلو او جرګې جوړېدو سر

واالنو سربېره د نړۍ د يو شمېر ليكواالنو  د پښتنو ليكۍ پښتونول.او د ډير څه نه ورته تېريږي

يو شمير اروپايي   له دې كبله.پام هم ځانته را اړولى دى او د خپلې څېړنې موضوع ئې ګرزولې ده

  .پوهان خبرو ته پرېږدو او بيا پرې لنډه تبصره كوو
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 اطريشي پوهان د پښتونولۍ د الندى د پښتنو يو (Max Klimburg) ماكس كليم بورګ

ئې جرګه ده او ) عدالت ( ا ضيا حقوقي سيستم باندى پوهېږي چې تر ټولو ستره قعنعنوي 

ه وخت پد ازادو ډيموكراتيكو كړو وړو سره سم نه مشر لري او نه د غونډې » جرګه « ليكې چې 

كې هر تن له پاره ټاكلي ځايونه وي سړى په ناپېلي ځاى كې د هم غاړو كسانو په ډله كې ناست 

د جرګې د . اڅېږي خبرې وكړي او الړ شيپ كله كه وغواړي كولې شي چې وي او هر څوك هر

هېڅ كله رايې نه اخيستل كېږي بلكه د مخالفو ، پرېكړو له پاره د رايو ډير والى شرط نه دى 

 د جرګې د ګډون كوونكو مهمه نهكسانو شتوالى ارزښت لري، د جرګې د پرېكړو عملي كو

Max Klimburg , 1)» ټولنيزه دنده ده  968).  

Willy Krause1) همدغسې ويلي كروزى  972  او ځينى نور بهرنى ليكواالن پښتونولي يو  (

د پورتنيو ليكواالنو دا نظريه چې پښتونولي د پښتنو يوازې حقوقي دود يا  .حقوقي دود ګڼي

رګه چې د پښتونولۍ تر ټولو ستر مقام دى يوازې جسيستم دى مونږ ته بشپړه نه برېښي ځكه 

د دې خبرې ښه بيلګه دا ده .  پرېكړې نه كوي بلكه ټولنيزې او سياسي پرېكړې هم كويحقوقي

ونولي يوازې يو ت له دې كبله پښ. جرګې باچا كړكال كې ) ع 1747( چې پخپله احمد شاه با با په 

                    حقوقي سيستم نه شي ګڼل كېدلې بلكې ټولنيز او سياسي سيستم هم دى د كليم بورك

(Klimburg) خوى لري او هر ) جمهوري (  دا خبره سمه ده چې د پښتنو جرګه ډيموكراتيك

 چې يڅوك په كې په ازادانه توګه خبرې كولې شي او خپله نظريه څرګندولې شي خو دا  چې وائ

مشران لري خو دغه مشران د ووټونو جرګه مشر نه لري په دى هكله پكار ده چې ووايو چې جرګه 

ه يوه پ واسطه ټاكل شوي نه دي بلكې عنعنوي منل شوي كسان دي د بېلګې په توګه هپ) رايو( 

ې دړى ويلې شي چې دغه جرګه د هغه د مشرۍ النسجرګه كې چې يو قومي مشر ناست وي نو 

 سيستم دى په پخوانيو ځينې نور پوهان وائي چې د جرګې سيستم چې ډيموكراتيك. وشوه

جود وو خو كله چې طبقاتي ټولنې او سټيټ مينځ ته راغى قبيلوي ټولنو كې غېرې طبقاتي مو

 د (Irokesen) دا يروكيزن (Engels)په دى نښتون كې انګلس . ختم شوم نو دا سيستم ه

 قبيلې ته ګوته نيسئ دغه قبيله د حيواناتو د نومونو په بنسټ په اتو (Senekas)سينكاس 

الغو نرانو او ښځو په كې د رايو مساوي خېل يوه جرګه لرله چې بهر خېلونو ويشل شوې وه چې 

كه ځير شو نو وبه . لحق لرلو، دغې جرګې د سولې او جګړې مشران ټاكلې او لېرې كولې شو

 د قبيلې جرګه چې د طبقاتي ټولنې په مينځ ته راتګ سره له (Senekas)وينو چې د سينكاس 

  دا دى چې سينيكاس وپير لري او هغهتموجوده بڼى سره  الړه د پښتنو د جرګې دهمينځ

(Senekas)جرګو پر خالف رايې اخيستل كيدلې او دايمي قبيلې په جرګو كې د پښتنو د  

كله چې په طبقاتي ټولنه كې په جګه .  ته ورته وې (State)مركزي بڼه ئې لرله او كټ مټ سټيټ 

ره سويه سويه سټيټ مينځ ته راغى نو دغه جرګې ئې هم له مينځه يوړې ځكه چې په جګه او غو

 .تنظيم په ټيټه سويه سره د هماغه شان تنظيم ځاى نيسي او له مينځه ئې وړي
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 خو د پښتنو جرګې د سټيټ يا هيواد په برخالف غيرې مركزي خپلواكي او موقتي بڼه لري او يو 

. سيستم دى چې د پښتني ټولنې ټولې ربړې حلولې شي) جمهوري ( بشپړ ولسي ډيموكراتيك 

ې سټيټ ځاى نه شي نيولې بلكې برخالف لويه جرګه چې د قام د ارادې او له دې كبله ئ

هيڅكله سټيټ او يا پارليمنټ چې د سټيټ يوه برخه ده او . ښكارندويه ده سټيټ جوړولې شي 

 د پښتنو قامي يا ولسي نظام دى يپښتونول. يوه دايمي جرګه ده د لوى جرګې ځاى نيولې نه شي

 يا ې كورنۍ ، حجرهېږل كېږي د پښتونولۍ د زده كړى ځايونچې د يوه كول څخه بل كول ته ل

د پښتونولۍ زده كړه د ځېږېدو راهسې په كورنۍ كې پېل كېږي او . تني ټولنه ده او پښيدېر

ته مشران او سپين ږېرې چې د پښتونولۍ په زده كړه كې تر ټولو جګ پړاو . ټول عمر دوام لري 

ښتانه د پښتونولۍ سره كلك تړون لري خپلې د پ. ه دىد پښتونولې ساتندوي. رسېدلي وي

 په ځان كې  نه ژوند چارې د جرګو له الرې سموي پښتونولۍ ځان ژغورونكى خوي لري او د بهر

كې پروت دي چې ) مكمل توب ( ددې خبرې علت د پښتونولۍ په بشپړوالي . ګوتې وهنه نه مني

  .او دبهر مرستې ته اړتيا نه لريد پښتنو د ژوند ټولې ربړې او چارې پخپله سمبالولې شي 

تون پښتونولۍ پوخ فلسفي بنسټ لري چې په دې  :ل فلسفي بنس اود پ

  .الندې لړونو والړ دي

تو) ۱ پښتو ويلو يا ليكلو چې د ژبې پورې اړه لري او د پښتو ني ټولنه كې د ت پښپه  : پ

 : ه ده لكهګمير صفتونو ټولكولو تر مينځ توپير كېږي چې د پښتونولۍ پورې اړه لري او د يو ش

انصاف ، پنا ، غيرت ،  ننګ، ميلمه پالنه، ميړانه ،  ورورولي، وفا،  پت، ښېګړه ، توره 

 د مشرانو او دوستانو ېوركول، دروغ نا روغ پوښتنه او په ښه بده كې ګډون ، د ژوند په چارو ك

 چې وئې لري ييب بايده ددا صفتونه هر پښتون كه موړ وي كه غر. سره سال مشوره او داسې نور

 د پښتنو بابا خوشحال خان خټك هم همدا خبره تائيدوي چې وائې

  

  درست پـــــښــتـون د قــنــدهــاره تــر اټــكـــه
  ســره يــو د نـــنــګ پـه كـار پـــټ او اشــكار

 
 )دحوشحال خان ارمغان، بې كاله ( 
  

ايست دى او هيڅ پښتون په ښده د هر پښتون  چې د پښتو يوه برخه دهپښتو د پښتنو ګډه ښكال

خوى يا خاصيت په ) جمهوري ( د پښتونولۍ ډيموكراتيك .ىدې ښايست كې له بل نه كم نه د

  .پښتو كې يانې په دې صفتونو كې پروت دي، چې ټول پښتانه په كې مساوي دي
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 ولسي قانون دى چې د وخت دودونه يا نرخونه يو ډول   :نه دودونه یا نرخو )۲

 .ړو په نتيجه كې مينځ ته راغلي وي ك كې د جرګو د پرېپه اوږد و

 او يا مختلفې جرګې په يوه النجه كې يګې له خوا ومنل ش جرې كله چې د يوې جرګې پرېكړه د بل

د . نرخ ګرځي) دستور( په ناپيلې توګه يو شان ته پرېكړه وكړي نو د وخت په تيريدلو سره دود 

مونږ ئې دلته يوازې يو . ر زيات دى چې ټول ئې ځانته كتاب جوړويودونو شمير ډي  دپښتنو د

  .وته كووګشمير مهم راپه 

 سوله  د څه مودې له پاره د دواړو خواو تر مينځ د جګړې بنديز ته  :سوله او روغه 

خ ړپرې ايښودل كېږي چې كوم ا) جريمه ( ل كېږي او ټاكلې ناغه ووائې چې د جرګې له خوا لګ

ټولې  ، روغه بيا دايمي جوړې او پخالينې ته وائې.  هغه څخه اخيستل كيږي ئې مات كړي د

  .پخوانۍ النجې حل او ورورولي بيرته مينځ ته راشي

.  ګڼي نو مقابل اړخ ته ننواتې ورځي او بښنه غواړي)مالمت ( كله چې سړى ځان پړ  :ننواتې

په ننواتې كې زيات . ريږي ې منل د پښتنو يو غوره صفت دى او د مړي له بدو هم تيتد ننوا

 هلته حاللوي او يا د ځان سره قران شريف او ښځې ېره پسونه هم بيايي او بيا ئسپښتانه د ځان 

  .و پړوني ته په درنه سترګه ګوري او خامخا ئې بښنه منيځبيا ئې ځكه چې پښتانه د ښ

خاوند د پوروړي د  كه څوك په يوه كلي كې په چا پور لري او نه ئې وركوي نو د پور  :برمته

 بيا د  نه وركوي چې د ده پورئې نه وي  وركړى ډيرې برمتي كلي كسان او يا مال نيسي تر هغو ئې

  .جرګو او مركو له الرې فيصله كيږي

ه ون اوت  ټول ولس راټوليږي كله چې يو بهرنې دښمن په يو ځاي يرغل كوي نو دلته  :ت

  . يرغل مخه نيسي د ګډهكې يو تړون او پريكړه كوي او پهپخپل مينځ 

لك د وسلو سره راوزي او خكله چې يوه كلي كې په چا دښمن داړه وكړي نو د كلي ټول    :چغه

  .يني خطر مخه نيسيدد بان

ه( اشر  كله چې د يوه تن له وسه د لنډ وخت دروند كار لكه غوبل يا كوهى كندل   ):پ

ره مرسته كوي او دى به ئې سوى ورپاره راغواړي هغي لپوره نه وي نو د كلي خلك د مرست

  .ميلمه پالنه كوي

ندنه( وله   كه چا ته د كوم مصيبت له كبله تاوان ورسيږي نو دكلي  ):ېنه، 

  .خلك او خپلوان ئې ورته پيسې راټولوي چې خپل كار پرې بيرته روان كړي
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ه چې ترې نه حدبندي او بنسټ ايښودلو ته وائې جرګه دواړو خوا ته خپل حد معلوموي : تی

 .لګوي) جريمه ( به اوړي او دتيګې په ماتولو ناغه 

  

په پوښتنه كې ) صفتونه (  د پيغور په واسطه د پښتنو پښتو   : پیغوراوبدل )۳

لري كله كله د  )قسمونه ( بدل ډير ډولونه . اچول كيږي او پښتانه د بدل اخيستلو ته مال تړي

ورته وائې او خپلوي مينځ » سوره « ول كيږي چې روغې په حالت كې د مړي په بدل كې ښځي ورك

وژلى كس  تاسو س هله خوا يو تن ورته په ګوته كيږي چې د ) ډلي ( ته راځي او يا د قاتل له پرې 

» كشنده «  .ږي ي نه اخيستل كې بدل به ئوركول كيږي چې همدا وژلى شي او  » ده كشن« دى او 

: پرتله كړئ . (  او هلته خپل سرپه امن كې كويځي او يا چيرته بل وطن ته تښتيربيا پټ ګ

   ).1914 رښتين ، 1957پښتني دودونه ، 
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تنو نسل ا و نسب   د پ
  .د پښتنو د نسل په هكله درې متضادې نظريې شته دى چې لنډه كتنه ورته كيږي

تنو د بني اسرائیلو د نسل نظریه  ) ۱ پښتانه بني اسرئيل دي او ې د دې نظريې له مخ  :د پ

ولس قبيلو څخه دي چې د بابل نه راوتلي دي او په خاصه توګه د خالد بن وليد چې د د هغه  د

ته ئې لور » عبدالرشيد « سيدونكو بني اسرئيلو مشر قيس و او په غور كې د ا ؤاسرائيلو سردار

قاضي ( رسول كيږي بدلرشيد تهعد پښتنو اوسنۍ شجره نسب هم قيس . وركړې وه اوالد دى

مت اهللا هروي عوالړه ده او د ن ) نوميتودو(  طريقو  په تاريخي يهظردا ن ) 1947طا اهللا خان ، ع

چې د مغلو د پاچا جهانګير په دربار كې پېښ ليكوونكى و په مخزن افغاني نومي كتاب او 

د  :تورو كوي قاضي عطااهللا خان د دې نظريې لنډيز په دې . ځينو نورو حواله وركول كيږي 

نه، شكل شباهب او و پښتنو عام عادتد. خينو په خيال كې پښتانه بني اسرئيل دي پښتنو مور

او دا وخت هم د پښتنو په ملك كې د ځينو كلو او . طرز معاشرت هم د بني اسرئيلو په شان دي

بو په ملك غرونو نومونه د بني اسرئيلو د كلو او غرونو د نومونو په شان دي لكه خيبر چې د عر

كې د يهوديانو د استوګنې يو مشهور ځاى و، د پښتنو په وطن كې هم د افريدو او د شينوارو 

هم په دى نوم . صدوم چې د قوم يوسفزايي د يوې عالقې نوم دى . وغيره و د يوې عالقې نوم دى 

تي دي چې د ليلې نه راوګد » جالله « او » جليل « د بني اسرئيلو يو ښار مشهور و دغه شان لفظ 

دغه شان كوه سليمان، د سلمان عليه السالم چې د . فلسطين د يو مشهور جهيل نوم دى

            بر و، په نوم باندې مشهور دى، عربو په ابتدا كې پښتنو ته ميهوديانو لوى باد شاه او پيغ

ضي قا( پاره هميشه پښتون لفظ استعمال كړى دى  لويل ، پښتنو د خپل ځان» سليماني «

د پښتنو پخوانيو تاريخ پوهانو د نعمت اهللا هروي نظريه خپله كړې وه  ) 1947عظااهللا خان ، 

م دا خبره مني او ه نقادانو كې شميرل كېږي  ظفر كاكا خيل چې د دې نظريي په شاهادرسيد به

ه پښتنو كې يوې منلې شوې پريې د درې ، درې نيم سوو كالو راهسې ظدې ن « :  ليكي چې

ګاهو ټول پښتانه د اي، او دنن نه څه څلويښت پنځوس كاله ړحيثيت اختيار كعقيدې 

ولس د   پښتون هاوس هم پ. افغانستان استوګن وو او كه د پاكستان، هم په دې نظريه متفق و

ظفر كاكا خيل ، . ( عمومي كليې په ډول دا خبره مشهوره ده چې پښتانه د خالد بابا اوالد دى

 د خبر رسولو اژانس د يوه خبر له  مخې چې د (Reuter)خت كې د رويتر په اوسنئ و).  ع 1965

 له خوا (Megan Goldin)ن ګولډن ګ نېټه د مي21دوه زرم عيسوي كال د اګست د مياشتې په 

 .خپور شوي دي 

 



- 55 - 
 

 

 ويل شوي دي چې د اسرائيلو له اړخه په يوه څېړنه كې چې د اسرائيلو د قبيلو په باره كې چې 

 شوى ده ا له خو(Rabbieliyahu Avichail)هو اويخل يارابيل  د مخه وركې شوې دي كاله 2700

راپه ګوته شوې ده چې پښتانه په افغانستان او پاكستان كې د بني اسرائيلو وركې شوې قبيلې 

  . خبر(Reuter) پاى كې د رويتر هرتله كړئ د دې كتاب پپ( دي 

تنو داریايې نسل نظریه بې او ژبيوهنه كې د ژيوهنې څخه اوبه اخلي په  دا نظريه د ژب : د پ

نسل تر مينځ دا اړيكي په دې سوچ والړ دي چې د هر نسل خلك لومړى په يو ځاى كې استوګن 

وي چې يوه ژبه لري كله چې نورو ځايونو ته الړ شي نو بيلې بيلې ژبې  مينځ ته راځى چې د 

لدې كبله ځينې ژبپوهان وائې .  كيږي پكې يوه اندازه پاتې) خصوصيات ( لومړنۍ ژبې خويونه 

د ځينو . بې چې يو بل ته ورته والى او مشابهت لري د يوه نسل د ژبې پورې اړه لريژچې هغه 

 » كري« بپوهانو په خيال اريا په نامه يو نسل په باختر كې استوګن و چې يوه ژبه ئې لرله چې د ژ

يوه برخه د ايران . و څه برخه باختر كې پاتې شوه داريا.  دا ژبه اوس بيخي وركه ده. په نامه ياديده

چې دوه ژبې مينځ ته  ) . 1965ظفر كاكا خيل ، ( او هند په لور ، بله برخه ئې د يورپ په لور الړه 

په دې دواړو ژبو كې مذهبي كتابونه . په نامه ياديده» زند« او بله د » سانسكرټ « راغلې چې يوه 

 ليكلى شوى   ـ اوستا ـ چې پكې د پارسيانو مقدس كتابد ه ه ژبه هغ ـ زند ـ  ليكل شوي دي او 

( دى 
 

 په همدې بنياد ځينې اروپايې پوهانو اريايي ژبې په دوو ډلو  ).1947قاضي عطااهللا خان ،

 (Irani) ته ئې د ژبې ايراني ى او بل(Indo German)بې هندو جرمني ژويشي چې يوې ته ئې د 

د كتابونو د ژبو د ټكو د پرتلې » اوستا « او » ويد « ښتو سره د ډله وائې ځينې ژبپوهان د پ

له دې . په بنسټ وائې چې د ځينو ټكو ئې د پښتو سره ورته والى او مشابهت شته دى) مقايسې(

» وستا ا« د ځينې ئې . كبله پښتو هم د اريايې ژبو په ډله كې ده او پښتانه د اريا د نسل څخه دي

سره په مشابهتونو » ويد « اړسو ګڼي ځيني ئې بيا د پاچوي او پښتو زړه سره په مشابهتونو زور 

ژبې » كوردي « ژبو د ډلې پورې ئې تړي او ځيني ئې د » اندو ژرمن «  اچوي او ر ورته والي زووا

چې « د ژبو په ډله كې شميرل كيږي ځينې نور بيا وائې » انډو ژرمن « سره نژدې والى ښايي چې 

سره په ګاونډ او ژور » زند « او » سانسكرټ « قله ژبه ده او دډيرې مودې نه د پښتو ژبه يوه مست

بو تر مينځ ژچې د ) ميتود (  د ژبپوهنې د دې الرې   ).1965ظفر كاكا خيل ، ( » تعلق كې پاتې ده 

وري پدې كې پرته ده چې د ورته والي او زد مشابهتونو په بنياد د نسل پېژندګلوي كوي كم

بره د هغه ليكواالنو لپاره اعتبار لري چې خهمدا . ه بنياد قضاوتونه تل سم نه ويمشابهتونو پ

يا ئې د  وايي په پښتنو كې د يونانيانو ، مغلو او تركانو نښې دي او د هغوې سره مشابهت لري

   ). 1965ظفر كاكا خيل ، ( هغوي پورې تړلي او يا ئې ګډوله ګڼى 
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و كيدى شي د دې واقعيت څخه ئې اوبه اخيستې وي چې دا سې سوچونه پوهنيز بنسټ نه لري ا

  .پښتانه د الرې په سر پراته دي او ډير ير غلګر په دې الره تير شوي دي او دلته به پاتې شوي وي

تنو د مستقل نسل نظریه  ينې ليكواالن لكه چې د ژبې په برخه كې هم راپه ګوته ځ  :د پ

ڼي او ځان ته مستقل نسل ئې ګڼي چې د لومړي سر ، پښتانه د كوم بل نسل پورې تړلي نه ګلشو

    ).1947قاضي عطااهللا خان ، ( راهسې د غور په غرونو كې اوسيږي 

د پښتنو د نسل په هكله د نظريو ډيروالى د دې هڅې نه خالي نه بريښي چې د پښتنو د نسل او 

 سړى  پخوانۍ نيز دود دا دى چېه مينځ ته راتګ كې پوهپد نظريو .  پيژند تورتم شي نسب

ريه چې د يو څه يا شي په باره كې وي غطله په ثبوت رسوي، او بيا خپله متبادله نظريه نظ

دلته پوهانو او . وړاندې كوي يا ئې سمه په ثبوت رسوي او دخپلې څيړنې بنسټ ئې ګرځوي

لې توګه يې يوه د بل څخه په ناپ ئېڅيړونكو پوهنيز دود ته پاملرنه نه ده كړې او بيلې بيلې نظري

وړاندې كړي دي، صرف ظفر كاكا خيل  د دې هڅه كړې ده چې پښتنو د بني اسرائيلو د نسل په 

 نه دي ويلي چې تورات ئې ئې خو دا . المي تاريخ په حواله سره انتقاد وكړيسنظريه دتورات او ا

 د نسل په كومه ژبه لوستلى او هم ئې كومه متبادله سمه نظريه نه ده وړاندې كړې چې د پښتنو

. پوښتنه روښانه كړي او د پښتنو د بني اسرئيلو د نسل نظريه په بنسټي توګه غلطه ثبوت كړي

نو او ژبپوهانو ته اپه هر ډول سره مونږ په دې هكله زيات نه غږيږو او داخبره خپله تاريخ پوه

واري پوره پريږدو چې سره كيني د پښتنو د نسل خبره سپينه كړي د قام حق  ادا كړي او خپله زمه 

  .كړي
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تونولي او اسالم   پ
د هغه وخت راهسې چې پښتانه مسلمانان شوي دي او اسالم د پښتونولۍ سره يو ځاى شوى 

دى نو د وخت په اوږدو كې يو په بل باندې اغيزه كړې يو بل ئې بشپړ كړي دي، اسالم پښتو او 

 او اسالم د پښتنې ټولني ىپښتونول.  ګڼل كيږيبې ايمانه بې غيرتهى ،  دىپښتو اسالم ګرځيدل

دوه پښې او بنسټ دى، توپير ئې د پښتنو په ژوند كې د ټولنيز كيدلو د لړۍ په نښتون كې 

دوه برخې لري چې يوې ئې  د ټولنيز كيدلو لړۍ چې د زده كړې په بنسټ والړه ده. كيدلى شي

     ئې دويمه ټولنيز كيدنه او بله(Primary Socialisation)لومړنۍ ټولنيز كيدنه 

(Secondary Socialisation) دا هره برخه بيا ډير پړاونه لري ، لومړنۍ ټولنيز كيدنه .  نومېږي 

 ګله زيږيدو څخه وروسته سمدستي پيل كيږي او تر هغو دوام لري چې ماشوم ښوونځى ته د ت

 لومړۍ او دويمې ټولنيز  دي دويمه ټولنيز كيدنه ئې پاتې برخه په غيږ كې نيسي پښتونول،شي

د دې علت د اسالم مكلفيت په .  او اسالم په دويمه ټولنيز كيدني پورې.كيدنې پورې اړه لري

هغه ارزښتونه، خوى اوخاصيتونه . روت دى چې ماشوم ئې تر بلوغه پوري نه لريپاصولو كې 

تلي ښ څخه غز كيدنېيچې انسان ئې د لومړۍ ټولنيز كيدنې به ترڅ كې خپلوي د دويمې ټولن

همدا علت دى كله چې د دوه ارزښتونو تر مينځ تضاد راشي نو د لومړنۍ ټولنيز كيدنې . دي 

  .ارزښت ته امتياز وركول كيږي
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  ژبه ا و قام یا ولس
د ژبې په بنسټ قامونه يو له بل څخه . ه كې مهم رول لوبويدژبه د قام د ژبې په مينځ ته راتګ او و

                                 واسطه قامونه پيژندل كيږي او د قامي پيژنده د ژبې پ. ي او توپير ئې كيږيبيليږ
كې ) تباط را(  باچا خان چې هره خبره ئې د كاڼي كرښه ده په دې  نښتون . نښه ده) قامي تشخص( 

همدا . ئې ختم شيامي پيژند قاو» د يو قام ژبه چې وركه شي هغه قام ورك شي« ويلي دي چې 
 كلونو راهسې په ١٧ كوي چې د (Daniel Mepin)خبره يو تن افريقايي ليكوال دانيل ميپن 

ده خپل كتابونه په جرمني . ي څانګې مشر وكولتور د سفارت د (Kamerun)جرمني كې د كامرون 
 كې (Kamerun)په كامرون  ، ليكلي ديه چې د خپلې دندې په وخت كې ئې زده كړې وژبه
 .رانسوي او انګليسي دواړه رسمي ژبې  دي او كومه خپله ژبه ئې نشته دىف
م وزه پدې ټينګ باور لرم چې كله چې د يوې ډلې يا ق«  وائې چې (Daniel Mepin)دانيل ميپن  

 (Identity)ژبه مړه شي نو قام مړ كيږي هغه قام نور بيا موجوديت نه لري ځكه چې ژبه د پيژند 
 كې د ژبې يوه ډله يوازې سل تنه ولري نو پكار دي (Kamerun)رته په كامرون مهمه برخه ده كه چي

ولس ددې كوچنۍ  ئې وژغورل شي او كه نه نو بيا د  چې سړى دې ټولې هڅې وكړي چې ژبه
   . (Mepin Jeppeser, 2000)  ځيهبرخې پيژند هم له مينځ

) ارتباط (  وي په دې نښتون  ژبه هم پر مختللېئېهر څومر چې يو قام پر مختللى وي هغومره 
  .ولس ته ځغلند ه كتنه كېږي كې قام يا 

          هغه برخې ته وايې چې په پيداورې په ځينو سياسي ادبياتو كې ولس د ټولن : ولس یا  قام 
 او د ولس (Nation)خو په نړۍ والو سياسي ادبياتو كې قوم يا قام . كې سيده برخه ولري) توليد( 

 (Folk)ونه په يوه مانا سره كاروو او ظمونږ هم دا دواړه لف. نه په يوه مانا سره كارول كيږي  لفظو
            ولس د پيژند ګلوۍ له پاره مختلفې نظريې نه راغونډوو بلكې د محمد افضل خان د قام يا

     ان افضل خدمحم. بسيا كوو) تحليل ( د قام يا ولس د مينځ ته راتګ په راسپړيدنه ) خان الال( 
او قام د جوړيدلو پيل په يوه ) تحليلوى( راسپړي د قامونو مينځ ته راتګ ) خان الال(

 )قدرتي، فطري( جغرافيايي محدوده كې ويني او وائې  چې د ځمكې په سر مختلف پيدايښتى 
 نه ىد فطرت غوښتنې د جغرافيايي وحدت پورې محدود« وحدتونه شته دى او زياتوي چې 

و ډيرو عواملو په ر جغرافيايي وحدت د ځمكې د جوړښت او نواهم په مخه ځي دخبره نوره . دي
لتور په ډيره اوږده موده ودغه ژبه او دغه ك. لتور وجود موميكواشتراك عمل، يوه خاصه ژبه او

. لتور خلق راغونډ كړيوريك كش.كې د هيواد جغرافيايي خدوخال نه خپل وجود پيدا كوي 
 .، دستور پيدا كويغونډه، ناسته پاسته، دود
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لتوري ولتورى وحدت پيدا شي چې كله دغه كوورو په غير شعوري ډول يو ك  دا سې ورو

خبره نور هم په مخه الړه شي ، . وحدت په جغرافيايي وحدت پورې خپل اړيكي مضبوط كړي 
 . وبست كوي دفطرت په دغه جغرافيايي وحدت كې د اوسيدونكو د ټولو اړتياو بن

 ادراك او د دغه منابعو. ولس له ضرورياتو سره سمې موجودې وي ارو منابع داو د پيداو
د قامي او انفرادي شتمنيو تصور . ضروريات چې سره يو شي نو اقتصاد مينځ ته راوړي

 وحدت ، يو ييجغرافياپه ټولنه كې اقتصاد خپلې جرړې مضبوطې كړي، داسې . پيداشي
 د شتمنيو د ملك تصور پوخ شي او شعور وده هر كله چې. ي او اقتصادي وحدت شيكولتور

درې . وكړي، نو د درې اړخيزي وحدت د ساتنې ، دفاع او انتظام اړتيا، سياست مينځ ته راوړي
. نو د يوقام د تشكيل عمل سر ته ورسيږيي اړخيزى وحدت چې كله سياسي وحدت بيا موم
دي، او سياسي وحدت كې ي، اقتصاكولتورداسې ګويا قام هغه دى چې په يو جغرافيايي ، 

 كې نه يوازې د قام يا (Analyses)پدې راسپړيدنه  ). ١٩٩۴محمد افصل خان ، (  پيرلي شوي وي
 بشپړ او دولس مينځ ته راتګ بلكې د قامي ودې ټول پړاوونه او اړخونه راپه ګوته شوي دي او

  .ولس تصوير دى مختللي قام يا پر
 د حق (Self Determination)ونو د خپلواكۍ سمونو يا ولاو په دې توګه په نړۍ وال قانون د قا
 د نړۍ وال قانون يا حقوقو له مخې قامونه يا ولسونه د .فلسفه او بنياد هم روښانه كيدلى شي

هنيزې يا نورې وي خپله ودې حق لرئ چې د خپل ژوند چارې كه اقتصادې ، كه پوځي كه پ
يت يو ټاكلى راڅرګنديږي چې د حاكمسياسي وحدت د حكومت په څهره كې . سمبال كړي 

 په يوه ټاكلي جغرافيايي محدوده. جغرافيايي محدوده لري چې د ملك يا هيواد په نامه ياديږي 
د حاكميت دا . يوائ) دولت يا رياست (  نظام ته سټيټ يانې ملك يا هيواد كې د حاكميت 

) يزو جمهوري، ولسول( كو د ډيموكراتي .نظامونه د ځواك د سرچينې له مخې توپير پيدا كوي
وكيالنو يا نماينده  وولس د ټاكل شو چينه ولس يا قام دى چې د قام يا نظامونو د ځواك سر

په نامه ) پارلمان يا اسمبلې ( ګانو څخه د جوړې شوې جرګې چې د ولسي يا قامي جرګې د 
. ينځ ته راځيحكومت مد ولسي يا قامي جرګې له غړو څخه .  اغيزه كوي ياديږي په وجود كې 

. غيرې ډيموكراتيك نظامونه نورې مختلفې سرچينې لري چې دلته زمونږ د بحث موضوع نه ده 
               به وينو چې د احمد شاه بابانظر واچوو اوليرې الړ نه شو نو وكه چيرته مونږ پښتني ټولنې ته 

 يوه سياسي نظام، سټيټ يا  په وخت كې د پښتنو قامي وحدت بشپړ و او ټول په)ع ١٧٧٢ ـ ١٧٢٢( 
 وچې د   ع كال كې جوړ شوي او پوله ئې د هند د نيمې١٧۴٧كې راټول و چې په ) دولت ( رياست 
پرتله كړۍ هغه (  راتاو شوې چې د احمد شاه دوراني د امپراطورۍ په نامه ياديده خىغټې بر

 .)وخت نقشې چې ددې كتاب په پاى كې ليدل كيږي
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افغان د (  ورته ويل شوي دي ا بهرنيانو له خوښتنو نومونه دي چې دافغان او پټان هم د پ
 ). انو او هندوانو له خوازوا او پټان د انګريخفارسيانو له 

د پښتنو د ) افغان  ( ظتندو تاريخونو كې لفسم« په دې هكله قاضي  عطااهللا خان ليكې چې 
زمانه كې مورخينو استعمال كړى په )  سنه ١٣١۶( طان ابوسعيد مرزا لقوم لپاره اول ځلې د س

 يو لوى بادشاه په چې دايران(  د پښتنو لپاره د شاه عباس اعظم ظور با ندې دا لفطاو عام . دى
د  ). ١٩۴٧قاضي عطااهللا خان ( « په زمانه كې استعمال شوى دى )  سنه كې تير شوى دى١۵٨٧

ګنډا سنګ   » مونه  رنګونه دىخان الال محمد افضل خان د وينا له مخې  پښتون اصل او نور نو
(Ganda Singh) لې او حتا د قبيلې سره راټوټولي پښتو ويوونكې «   ليكي چې احمد شاه بابا

»  يدلي پښتانه ئې د خپل نوي دولت په بيال بيلو واليتونو كې ميشته كړلايماقو او بلوڅو زيږ
ته ) وطن، ټاټوبى ( ت پښتون ولس تل خپل پيدايښتي جغرافيايي وحد ). ١٩٨٧ګنډا سنګ ، (

 د دې خبرې ګواه خپله احمد شاه بابا دى چې كله ئې ى،پښتونخوا او خپل ځان ته پښتون ويلي د
  :ډهلى ونيو نو بيا ئې دا شعر ووايه

  
  د ډهــلــي تـخــت هــيــرومــه چــې رايــاد كــړم
 زمــا د ښــكلــې پــښــتـونــخـوا د غــرو سـرونـه

  
 :با هم وائېخوشحال خان با

  
  نـــوره واړه پــښتونــخــوا پــه ځــاى پــرتــه ده
 يـــو دا زه دې زمــانــې پــكـــې مــنـصور كــړم

  
 ).ارمغان خوشحال خان ، بې كاله(                                            

  
كې راټول و خو بيا ) رياست، دولت ( لنډه دا چې پښتانه بشپړ قامي وحدت و او په يوه سټيټ 

ويشل شو چې ود ښيكالكي مناسباتو په لړ كې پښتانه په برخو كال كې  ع ١٨٩٣وروسته په 
 خو ږي ي اوسىكې چې افغانستان او پاكستان د) و يا ملكونو هيوادون( اوس په دوه سټيټونو 

 په اړيكي نه دي شكيدلي دا ځكه چې پښتانه د نړۍد پښتنو ددې دواړو برخو تر منځ قامي 
جغرافيايي ) فطري، قدرتي ( لرغونو قامونو كې شميرل كيږي چې اړيكې ئې د خپل پيدايښتي 

 سره د پيړيو محصول دى چې ډير غښتلي او نه يپښتونول ( كولتوراو خپل  )وطن ( محدودې 
 دواړو هيوادونو د ګډ كار بنسټ ګرځېدلى  د دپښتنو دا قامي اړيكې .شليدونكي خوي لري

 .شي
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 د قامي وحدت د بيا بشپړتيا نظریهد پښتنو 
 

باچا . دى ) ع ١٩٨٨ ـ ١٨٩٠(د پښتنو د قامي وحدت د بيا بشپړ تيا د نظريې مهندس باچا خان 
الره غوره كړه او خپله  ) عدم تشدد ( خان د پښتنو د قامي وحدت د بيا بشپړتيا لپاره د سولې 

 ع كال كې ١٩٢٩كې په ) ، څهره شكل(  په بڼه (Peace Moment)مبارزه ئې د سولې د خوزښت 
په نامه ياديده چې په پښتنو كې ئې ستره » خدايي خدمتګارو د تحريك « پيل كړه چې د 

 بلكې ددې )١(بيداري راوسته، خو مونږ د باچا خان د سولې د خوزښت په هكله نه ګړېږو 
  .مخالف اړخ ته ځغلنده كتنه كوو) تحريك ( خوزښت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

څوك چې ځان د باچا خان د سولې د خوزښت څخه خبرول غواړي هغه كولى شي چې د باچا )١(
 ع كال كې په كابل كې چاپ ١٩٨٣نوميږي او » زما ژوند او جدو جهد« خان خپل كتاب چې 

د نامه الندې كتاب چې خان بابا ولى خان په » ګاريباچا خان او خدايي خدمت« شوى دى او يا د 
  .څلورو ټوكو كې ليكلى او په پېښور كې چاپ شوى دى ولولي
 ى و چې پښتانه ئې ويشلي و او پټ ګد پښتنو د قامي وحدت د بيا بشپړ تيا ښكاره دښمن پيرن

 يوازې د .د دې خبرې ثبوت زيات څه ته ضرورت نه لري. دښمن ئې د ظاهر شاه باچاهي نظام و
 ع كال ١٩١۴ته لنډ نظر اچول په كار دي ظاهر شاه په ) بيوګرافۍ ( ظاهر شاه لنډې پيژندګلوۍ 

 ع كال كې ١٩٧٣ كاله باچاهي ئې كړې او په ۴٠ ع كال كې باچا شوى ١٩٣٣كې پيدا شوى او په 
  .وس د ايټالى په روم كې اوسيږي  اله باچاهۍ څخه ليرې شو چې

 څخه باالكل پردى شوى و په پښتو هيڅ نه كولتورخو د خپلې ژبې او  وظاهر شاه نسلې پښتون 
 كاله باچاهۍ كې د دى هڅه هم نه ده كړې چې څو ټكې ۴٠خپله ه ده پ. يده او فارسي غږيدهپوه

ازبكو،تركمنو، ( پښتو ياده كړي حال دا چې په افغانستان كې د ټول مېشته لږه كيو قومونو 
له مجموعې څخه پښتانه زيات ؤ كه د ظاهر شاه د باچاهۍ  )تاجګو، هزاره ،او داسي نورو 

امي ق د  چې د پښتنويوخت په پام كې ونيسو نو پدغه وخت كې په نړۍ كې ستر بدلونه راغلي د
دويمه نړۍ واله جګړه پاى ته ورسيده د ملګرو ملتونو . تيا بې اغيزې نه وړوحدت په بشپ

هند او . شورد هند دنيمې وچې څخه وتلوته مجبوجوړه شوه انګلستان ) اقوام متحده ( موسسه 
د پښتون قام نيم وجود د پاكستان .  ع كال كې جوړ شو١٩۴٧ اسالمي جمهوريت په ند پاكستا
سمه الر خو دا وه چې افغانستان او د پاكستان اسالمي . مي جمهوريت كې پاتې شوالپه اس

ه نور ئې هم سره ه و او ډير څو بل ته نژدى شوي وى چې دواړه اسالمې هيوادونيجمهوريت 
  . شريك و
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 پاكستان هوا ئې د پښتنو ويش ومانه او پ خله يوې.  يو دوه مخى سياست پيل كړ شاهخو ظاهر
كې ئې سفارت او قونسلګري جوړه كړه او له بلې خو ئې ورسره د ښمني  راواخيسته او ويل به 

نستان په توحقوق غواړو چې د پښاكستان كې د ديره پښتنو يانې يوې برخې پښتنو پئې چې په 
 .انته ملك جوړ كړى او افغانستان  نه بيل ويځنامه 

 برخه  په دې توګه ئې دا پوښتنه چې د كورنې سياست پورې ئې اړه لرله د بهرني سياست
اساسي قانون يا ائين د بهرنې سياست په برخه كې ئې وليكل د پاكستان د  وګرزوله او د

مني او د پښتونستان لفظ نه يوازې د پښتنو د ويش د ټينګولو او د جمهوريت سره د ښى اسالم
 . كې د پښتنو د ټكولو وسيله هم وهنبلكې په افغانستاؤ  وحدت په ضد يپښتنو د قام

 او په يانى دت په قام پرسته پښتنو به تورونه لګول كيده چې د پاكستان سره الس لري او پاكس
راډيو د اوريدلو څخه بنده وه زما په  پښتو ژبه به د پېښور د پخپله ىحت. دې نامه به ځورول كيده

خت كې پكې راډيوګانې ډېرې كمې وكې چې په هغه ) صوبه ( ياد دې چې مونږ د كونړ په واليت 
.  به مو اوريدلهه ټهم وي د پېښور د راډيو د پښتو د خپرونې د اوريدلو اجازه نه لرله او پ

د ) افغانانو (  چې د پښتنو ى وى سره ئې دوستي ټينګه كړدې چې د پاكستاناى دشاه په ځظاهر
خه كړه چې خپل دربار ئې د پفارس يا ايران سره خپله دوستي دومره . يوالي په لور ګام و
 ملك ازاد و خو ولس ئې . وله او د دنني ښكيالك بڼه ئې غوره كړهز وګرىفارسيانو نمانيده ګ

  .محكوم و
 او د باچا خان د سولې د ا وحدت د بشپړتييچې د پښتنو د قامله پورتنيو حقايقو څخه جوتيږي 

 نظام و ځكه چې هغه د پښتنو په قامي  شاهدښمن د ظاهر) خفي م( خوزښت تر ټولو غټ پټ 
  .وحدت كې خپل زوال ليده
د ويشل شوو قامونو دبيا يووالى كونو له ړنګېدو ورسته په نړۍ كې د شوروى اتحاد او بال

 وحدت بيرته راوستو او ځينې نور قامي ييو شمير قامونو خپل قام. ي ديپاره شراېط ښه شول
 خبره دپښتونخوا لپاره اعتبار لري چې نور د اهمد. وحدت ته د بيرته رسيدلو په هڅه كې دي 

 او د پښتنو د بيا قامي وحدت په الره كې كوم نړۍ وال ىر نه دګنړۍ والو ځواكونو د مقابلې ډ
 په لړ كې نړۍ د خپلو (Globalisation)ا د تخنيكي ودې او ګلوباليزيشن له بلې خوىخنډ نشته د

 يوازې د پښتنو د قامي نه  .اقتصادي ګټو له مخې په كوچنينو او غټو وحدتونو ويشل كيږي
او د پښتنو .  نړۍ وال خنډونه هم هوار شوي  تللى بلكېهوحدت ښكاره او پټ دښمنان له مينځ

خو دا زمونږ څخه نوى ، پراخ او اوچت . ني چوكاټ كې امكان لريوچكبيا يووالى په يوه غټ يا 
په دې  لړ كې . غواړي چې خپل سياست د منطقې په سويه مخ په وړاندې بوزو) اند، فكر ( سوچ 

  . د حكومتونو او قامونو په مينځ كې توپير پكار دى حكومتونه بدليږي
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د يو . مې د هوسا يې او ابادۍ نښه دهيسقامونه پاتي كيږي د قامونو تر مينځ ښه ګاونډيتوب د 
لوړي په دې كې پرته نه ده چې په بل قام زور زياتى وكړي او حق ئې وخوري قام غښتلتوب او سر

 ځواك كې ده چې نه يوازې د  (Creativity)او نوښتي ) توليدي ( بلكې د دې قام په پيداواري 
هر څومره چې . مت كې ئې واچويدپه خبلكې د  ټول انسانيت ) ولسونو(خپلې منطقې د قامونو 

 يا ولسي ارزښتونه سركاري يحكومتونه د قامونو د هيلو او ارزښتونو نماينده ګې كوي او قام
 .ې دروميدړندۍ مخ په وړانګ لړۍ ګ ارزښتونه ګڼي هغومره د پر مخت

ى وحدت د)  ، فطرىىقدرت( يدايښتي پخپل ټاټوبي او وطن ته چې  پښتانه له پيړيو راهسې 
و ته هم پكار دي چې  حكومتون. ولسي نوم دىيي او پښتونخوا د پښتنو د ټاټوبي پښتونخوا وا
نماينده ګې ) قامونو( ولسونو  كه چيرته د خپلو كاري نوم هم پښتونخوا كړيددې خاورې سر

  .كوي
د يووالي يا وحدت د فلسفې بنسټ په نژدېووالي والړ دى كه وګورو  :  د یووالي فلسفه

په دوه هيوادونو پاكستان او افغانستان كې اوسيږي نو د افغانستان او پاكستان تر پښتانه 
دا چې قامي يووالى ډير اړخونه لري نو په مختلفو برخو كې د . ىمينځ نژدوالى او ګډ كار پكار د

 چې په اقتصادي، سياسي، ىسركاري سويه سره شته د ولسي او ګډ كار ډيرې بڼې په 
تر ټولو مهم په اقتصادي او تجارتي . ژوند په نورو برخو كې مينځ ته راشيادبي او د ، يكولتور

هر . وركول دي) يت رشه(  د تګ راتګ اسانتياوي او پښتنو ته د ډبل تابعت  برخه كې ګډ كار
څومره چې د دې دواړو هيوادنو تر مينځ د ژوند په مختلفو برخو كې جوړښتونه يو شانته كيږي 

د بيلګې په توګه . يووالي لړۍ ګړندۍ كيږي او اسانتياوي مينځ ته راځيهغومره د پښتنو د بيا 
ې په دې ئيو شانته وي نو بري ليكونه به ) نظام  ( مكه د افغانستان او پاكستان د روزنې سيست

  .دواړو هيوادونو كې منل كيږي او په دواړو هيوادونو كې به سړي د كار امكانات لري
اقتصادي اتحاد كې هم د پښتنو د بيا يووالي ) منطقوي ( ه ايز  په يوه سيم : اقتصادي اتحاد

د اروپا د اتحاد په نمونه د يوه اقتصادي اتحاد لپاره شرايط برابر . ړۍ غښتلې كيدلى شيل
تركمنستان د  ده ى چې په پام كې نيول شو كوم بريښي ځكه چې د تجارتي الرې په نښتون كې

                                اتددې درې واړو هيوادونو مفا تيريږي  دتان او پاكستان په سينهافغانسد څخه 
 ودې د  د ه د نړۍ رپاتصادي ګټو د ژغورنې لق د خپلو ا اوي شوي دي شريك) اقتصادي ګټې( 

 هيواد د  څهې.  په پړاو كې اقتصادي اتحاد د وخت تقاضا ده(Globalisation)  ګلوباليزيشن
 په پړاو كې خپل اقتصادي مفادات ځان ته ژغورلى نه شي (Globalisation) يزيشن الګلوب

 ع كال كې د مئ د مياشتې په نهمه نېټه د ١٩۵٠اروپا اتحاد په د . اونورو سره اتحاد ته اړ دي
د فرانسى او لويديز المان د ډبرو سكرو او فوالدو . اقتصادي مفاداتو له خاطره مينځ ته راغى

  .وې ګډې جرګه ګۍ د ادارې الندې راوستل شوتوليد سره يو ځاى شو او د ي
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 ١٩۵١ د دې نوي تنظيم دروازې نورې اروپايي هيوادونو ته وازې پاتې شوې چې بيا ورسته په 
.  په كې هم شامل شو(Luxemburg) بلجيم او لوكسمبورك ،ع كال ايټاليه، هالينډ

(Dahmann,2000) . نن .  اتحاد په تنظيم بدل شوا د اروپا د اقتصاد تنظيم، د اروپا ديوروسته ب
ورځ د اروپا اتحاد مخ په غټيدو دى د ختيځې اروپا هيوادونه ئې غړي كيږي په پولو كې 

ېڅ نه پوهيږي چې له يوه هيواد څخه بل هيواد ته اوړي، هكنترول له منځه تللى او سړى په دې 
 .يوازې له ليكنو څخه ئې پته لګيږي چې دا كوم هيواد دى

 په نامه ياديږي او (Euro)پرېكړه شوې چې د ايرو ) پيسو، يانې روپو(  دګډو اسعارو 
 لور په ها پپ اروي جوړښت او د يوې اتحادپاره په نويد اروپا ل.  كال كې به رواج شي راتلوونكي

  .نوي نظم بحثونه كيږي
تنو د بیا یووالي ل   په  د پښتنو  د بيا يووالي لړۍ په عمل كې د جګړې  : )پروسه ( د پ

 يو له بل سره ،وخت كې د افغانستان څخه پاكستان ته د پښتنو په كډې كولو سره پيل شوې ده
 خپلوي ګانې مينځ ته راغلي او ځينې كډوال پښتانه دوه كوره شوي دي د ،اړيكې پاخه شوي

كډوالو پښتنو نوى كول پاكستان خپل دويم كور ګڼي د پښتنو قامي سياسي مشر او هم د 
ي له پاره اوچت ګامونه اخستلي دي د لړوااو قامي وحدت د بيا بشپ) شناخت ( د ژنيپښتون د پ

له باچا خان څخه ) خان الال ( پښتون د قامي وحدت معمار ننګيالى مشر محمد افضل خان 
كې د پښتونخوا )  پارلمان  مركزي( سمبلۍ  اوروسته د لومړي ځل له پاره د پاكستان په قومي

له خوا پرې اعتراض وشو، چې په دې نامه ) كريسپ(  د پارلمان د مشر د صوبې نوم ياد كړ، چې
ونه وړاندې كړل او د لدلي) خان الال ( په پاكستان كې كومه صوبه نشته ، خو محمد افضل خان 

كه  هسې خو د پښتونخوا د نوم يادول كومه نوې خبره نه ده ل. پښتونخوا د نوم دفاع ئې وكړه
نه خپل هيواد ته له پېړيو راهيسې پښتونخوا وائې، پښتونخوا  مو چې مخكې ويل پښتاڅنګه

، د ګر هم له ډيرې مودې راهيسې رواج ؤد پښتنو د هيواد قامي يا ولسي نوم دى د ادب په ډ
پښتونخوا ملي « و  سياست ډګر ته هم راوتلى و، د سياسي ګوندونو په نومونو كې منل شوي

          دي د پښتنو ټولنيزولسووليز ګوندېئې بېلګ» د پښتونخوا قامي پارټي«او » عوامي پارټي
هم د پښتنو وطن او ټاټوبي ته د پښتونخوا لفظ كاروي ) پښتون سوشل ډيموكراتيك پارټى ( 

كې د باچا ) مركزي پارلمان ( اكستان په قومي اسمبلۍ پنوى خبره د . او د خپروني نوم ئې هم دى
حضرت باچا خان بابا د پاكستان په « ې يادونه وه خان نه وروسته د پښتونخوا په نوم د صوب

سيد رحمان، په ( »  نون سازې اسمبلې كې دا صوبه هميشه د پښتونخوا په نوم ياده كړي ده اق
                   ي ز ع كال كې چې په پاكستان كې د مرك١٩٩۴محمد افضل خان ،   ).١٩٩٨ښكال كې ، 

 په نامه د كتاب په شكل كې يو پيغام قام او » وحدتيمپښتون قا«حكومت وزير و د ) وفاقې ( 
   .نړۍ والو ته وړاندې كړ
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 وحدت الر په ګوته شوې او نړۍ والو ي په پيغام كې پښتنو ته د قام١٩٩۴ محمد افضل خان ، 
د ستر مشر خان بابا خان عبدالولى خان .  دى چې په دې الره كې د پښتنو مالتړ وكړيىږ شوغته 
شمير نورو ننګياليو مشرانو په يو نو اجمل خټك ، حاجې غالم احمدبلور، او رونو مشرااو د

د  نوم د پښتونخوا دائى اسمبلى كې وب  ص په)واليت ( د پښتنو د صوبى هاند او كوشش سره 
 غړو كې يوازې دوو غړو د قرارداد ٧٢ايښودلو قرار داد منظور كړ او په اسمبلې كې موجودو 

 .مخالفت وكړ
پارلمانې مشري ميرمن نسيم ولي خان ، ډ پټى » اي اين پي «  د  ا د نوم قرارداد د پښتونخو

 پاكستان پيپلز پارټي يو فعال غړي نجم د عديل ، ميا افتخار حسين اودسپيكر حاجى محم
 .)١٩٩٨سليم راز، ښكال كې ، ( « الدين خان وړاندې كړ 

 بيا د هو او ارزو هنداره ده په تير د پښتونخوا د نوم دا تاريخي پريكړه د پښتون ولس د هيل
افتاب احمد خان شيرپاو عمل چې د قرارداد په پاس ) زيشن ليډروپا د( مخالفې ډلې د مشر 

خو د نواز . ولس واقعي نماينده ګې نښه ده د پښتون . كولو كې ئې مرسته سرته رسولې ده 
 ساته د پښتنو حق ته چې بادۍ او هيلو خيال ئې نهاشريف حكومت چې د خپل هيواد د قومونو د

ي حق ئې ګرزيدلى دى غاړه نه پريكړې سره ئې قانوني بڼه غوره كړې او قانوپد نماينده ګانو 
ښودله چې د صوبې سركاري نوم لكه په پاكستان كې د نورو مېشته قومونو په څير  ـنـكښې

وبه ص« م پښتونخوا شي او دانګليسانو له خوا ايښودل شوي نو) چستان ولاب، سند ،بجپن(
  . مانا لري، ليرې كړي (Status)چې د يوې منطقې د ځانګړي مقام » سرحد

ه خدمت نه ستړى كيږي او دروان دوه زرم كال د نومبر د پد قام »خان الال « محمد افضل خان 
افغان قوم نماينده جرګه /مياشتې په څوارلسمه او پنځلسمه نېټه ئې په پېښور كې د پښتون

              تاريخ جوړونكې دوه ورځنۍ جرګه يو ټكى اجنډا لري او هغه دا دى چېدا . راغوښتلې ده 
د جرګې نماينده غړي به يوازې په يوه نكته د خپلو خياالتو څرګندونه وكړي يانې دا چې د « 

محمد ( » افغان مستقبل څه وى/ په پيل كې به د قام په حيث د پښتون ) صدۍ ( يويشتمې پېړۍ 
   ). ٢٠٠٠ ، افضل خان بلنه

، سياسي مشرانو يد جرګې د نېټې د ټاكلو څخه د مخه په پښتونخوا او بهر كې د پښتنو د قوم
په ادبي برخه كې د نامتو ليكوال . څخه نظريي غوښتل شوې وې ) وروشن فكران( او روڼ اندو 

ليكواالن او  د لر او بر چې» نې ديره هد پښتونخوا د پو« او شاعر اليق زاده اليق د مشرۍ الندې 
 د قام پرسته ليكواالنو سيلم راز، انور زيب خان او نورو از همدا رپوهان پكې راټول شوي دي ، 

هڅې چې د روان دوه زرم عيسوي كال د نومبر د مياشتې په دريمه نېټه ئې عالمي پښتو 
 برخه كنفرانس راغوښتى چې درې ورځې دوام كوي او لر و بر پښتانه ليكواالن او مينه وال پكې

 . ىپه خدمت كې د) قامې وحدت(  پښتنو د بيا يووالي خلي دا
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ې الړه شي دا د د لړۍ ګړندۍ مخ په وړان )قامي وحدت ( د دې لپاره چې د پښتنو د بيايووالي 
هر  پښتون دنده او زمه واري ده چې ددې هڅه وكړي چې د افغانستان او پاكستان تر مينځ د 

 او سركاري سويه د ګډ كاربڼې مينځ ته راشي او د ګډ كار ژوند په ټولو برخو كې په ولسي
پاره د اروپا د پارلمان په نمونه د دواړو هيوادونو د ولسې نماينده ګانو يوه ګده لسمبالښت 

  .پاره دروازې خالصې پريږديلونودجرګه يانې ګډ پالمان جوړشي، او د منطقې د نورو هيوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



- 67 - 
 

  څخه پردي كیدنهكولتوركې له ژبې او په خپل وطن 
 

 څخه د پښتنو د پردي كيدلو په باب سمسور افغان پخپل كولتورپه خپل وطن كې د ژبې او 
 عيسوي كال په پېښور ، پښتونخوا كې چاپ ١٩٩٨ نوميږي په »دويمه سقاوي«كتاب كې چې 

يو رقم له مخې په د ملګرو ملتو د » پوهاند عبدالشكور رشاد په ويناد«  ليكي چې ى دىشو
نو ړافغانستان كې په سلو كې لس پښتانه فارسيوانان شوي دي ځينو خپلواكو او مستقلو څي

په پېښور كې د واك فونډيشن د . هم د ملګرو ملتونو دا احصائيه واقيت ته نژدې ګڼلې ده 
ان په افغانستان لپاره يوه سروې چې د شپږو كلونو په موده كې ئې كړې ده ښيي چې د افغانست

 فيصده پښتانه ٧ ،٧٣له ژبه ساتلې او پ ٪  خ۵۵ فيصدو پښتنو څخه ۶٢ ،٧٣ټول نفوس كې له 
دا .  پښتو وائي ٨٧ ،٣ فارسي او په سلو ١٢ ،٧فارسيوانان شوي، يانې د پښتنو په سلو كې 

ا د ي سمسور افغان ب .ستم يوازې پر پښتنو نه دى شوي، بلكې پر نورو لږكيو قومونو هم شوى
                لېينستان قومي او ژبني جوړښت د څرنګوالي په هكله د واك فونډيشن د سروې پاافغا

  الندې ډول انځورويهپ) ىجينت( 
 
 
  

د خــټـې پـر نسبت د ژبـې پـر نسبت

دقومونو فيصدي د قومونو فيصدي  ګـڼـه قـومـونه
 ١ پـښـتـون ۶٢ ،٧٣ ۵۵

 
 ٢ تـاجك ١٢ ، ٣٧ ٣٣

 ٣ هـزاره ٩، ..   .، .. 

 ۴ ازبـك ۶ ، ١٠ ۵ ، ٨٠

 ۵ تـركمن ٢ ، ۶٩ ١ ، ۴

 ۶ ايـمـاق ٢  ، ۶٨ .

 
  )١٩٨٨دوهمه سقاوي، پېښور : سمسور، افغان (

  
راپه ګوته كيږي چې په افغانستان كې پښتانه د نورو مېشتو قومونو لكه  له پورتني رقم څخه

ا چې پښتانه په افغانستان كې ستر حال د. ازبك او تركمن په پرتله زيات فارسيوانان شوي دي
 . چې د ټولو اوسيدونكو وګړو له نيمايي څخه  زيات جوړويىډيره كې قام د
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 ئې د كولتوربه او ژ دلته دا پوښتنه راپيدا كيږي چې ايا دا د پښتنو نسلي كمزوري ده چې خپله 
 او نسلي كمزوري نورو قامونو په پرتله زيات له السه وركړى دى او كه څه نور علتونه شته دى

  .مونږ دا پوښتنه د خپلې څيړنې موضوع ګرزوو. ئې نه ده
نه    (Psychoanalyse)په دې څيړنه كې مونږ د ژورې ساپوهنې يا د راسپړيدلو د ساپوهنې   :ی

د پوهينزې الرې څخه كار اخلو چې د موجوده ربړو او ستونزو علت په تير وخت كې لټوي نو 
چې زمونږ د پوښتنې له پاره ضروري .  يو شمير حقايق راپه ګوته كووځكه مونږ په تير وخت كې

نه چې ژبه ئې كره لړ جوړوي د هنر او فن له الرې وكولتوراملرنه كوو چې پاو دې  واقعيت  ته . دي
 د زور له الرې كولتورل بيرته پاتې پ خو ښكيالك خ ، خوي او يو پر بل باندې اغيزه كوياځان پر

ه ګكيالكونه  دا كار په سيده توګه او كمزوري ښكيالكونه ئې په نا سيده توغښتلي ښ. پراخوي 
فارسيانو يا ايرانيانو دوه ځلې پښتونخوا ته په ناسيده توګه السونه راغځوولي .سرته رسوي

 .دى

د صفويانو د اقتدار په وخت ) ايرانيانو( فارسيانو  :   دصفویانو د اقتدار په وخت کې )١
 مال، پير او صوفې په جامه كې پښتونخوا ته راوليږل چې په جماعتونو  ئې كې يو شمير كسان د

پنج كتاب ،  ت كې د روزنې يوازنې مركزونه وه قبضه وكړه او فارسي ادبيات خچې په هغه و
 نه   د دينې روزنې برخه وګرځوله حال دا چې په نتيجه كې پښتانه  ګلستان ، بوستان او زليخا

ده كړې هم  ز د ليك او لوست څخه بې برخې پاتى شو بلكې له دينې»پښتو«يوازې پخپله ژبه 
رونه شته دى چې د نومونو څخه ئې جوتيږي په پښتونخوا كې اوس ډير دا سي قب. ليرې پاتې شو

 قبر چې »ميرهمدان غوث«ه كلي كې د پچې ايرانى متصوفين او روحانين دي لكه د كونړ د پشد 
  .د همدان دي) ايرن (  د فارس  دا غوث له نوم څخه په داګه معلوميږي چې

د احمد شاه بابا د ) فارسيانو( ايرانيانو   :  د احمد شاه بابا د زامنو د بې اتفاق وخت)٢
         قع پيدا كړه چې پښتونخوا ته راشي ګنډاسنكزامنو د بې اتفاقۍ له امله بيا د دې مو

(Ganda Singh)  سليمان، تيمور، پرويز . با څلور زامن لرلاحمد شاه با«  چې  : ىپدې هكله ليك
ور د خپل ځاى نيوونكى په حيث په نامه كړ، خو د ده صدراعظم شاه ولي خان مده تي. او سكندر 
سره له دې هم تيمور . م شهزاده سليمان په قندهار كې د باچا په توګه ولس ته ورووپېژاندوخپل ز

ولي خان او د ده  شاه. ئې پر سر كيښودل شو) اج ت( په بري سره قندهار ته ننووت او د باچا خول 
اڅون د روحيې په سبب چې د باچا ئې لپاره پ خلكو د  د د قندهار. شريكان ئې له تيغه تير شول
  .وه ، شاهي دربار او پايتخت كابل ته وليږديدائې د سليمان غوښتني مالتړ ك

  ده.  مشرانو څخه قدرت واخيستدلته حكومت بيا تنظيم او تر ممكنه حده ئې له دراني قبيلوي
 .ويو اعتماد كولى نه شوز سدهيوه سدوزي په حيث پ د
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څرنګه چې ده له دوې څخه ځينې هغه مقامونه بيرته اخيستلى نه شول چې پالر ئې د هغوى 
كړل او د هغوى يو شمير ئې وو، نو يو شمير نوي ئې ايجاد  كورنيو ته په ميراثي توګه وركړي

ارسي قزلباشانو څخه ئې پارډ ئې له اسحق زيو څخه جوړ كړ او دګ شخصي لپخ. ورتبديل كړل
په دې توګه سره د .  )١٩٨٧ګنډاسنګ، ( ولس زره كسيزه اصافي ډله راوستله  دسورو يوه د

چې ايرانيانو پښتنو ته په الس كې ورغلې او ) ارسيانوپ( تيمور شاه د دربار واګې د ايرانيانو 
خو د دربار په وجود كې د . د افغانستان په نوم شهرت پيدا كړ هيواد د پښتنوورته افغانان ويل 

دا لړۍ د ظاهر شاه د . يل شوهپدپردى كيدلو لړۍ) پښتنو (  څخه دافغانانو كولتورخپلې ژبې او 
 د ظاهر شاه د . مخ په وړاندې الړهحكومت په وخت كې  تر ټولو لوړ پړاو ته ورسيده او ګړندۍ

حكومت ئې شخصى بڼه لرله كه څه هم دده د حكومت په اخرني . ارسي وهپدربار او حكومت ژبه 
ولسي جرګې له مينځه حكومت نه ټاكل  موجود وه خو د) پارلمان ( وخت كې يوه ولسي جرګه 

 . كيده او حكومت به د ده له خوا ټاكل كيده
ړې وه نو ښت په پښتنو كې بيداري پيدا كزد ده د باچاهۍ په وخت كې د باچا خان د سولې خو

تنو له خوا ئې ښستلو لپاره د پښتو ټولنې جوړولو ته چې د يو شمير پيپښتنو د تير ا دظاهر شاه 
 دربار ته  دهخو د.  ي ژبه كړهپښتو ئې تش په نامه ملي او رسم. هڅې پيل شوې وې اجازه وركړه

يعتونو قاپاره چې پدې ول د دې . ليدې ارسي چپمتي چارې په و سركاري او حك. دننه نه شوه
. نوم كيښود » دري « پرده واچوي او ځان له ايرانيانو څخه مستقل وښايي نو د فارسي په ژبه ئې 

يا به ئې په كورسيو  اه حكومت په افغانستان كې په پښتنو كې د سر سړى نه پريښوده شد ظاهر
تلفو تورونو  څخه به ئې تيراوه او يا به ئې په مخكولتورخيسته او د خپلې پښتو او ااو چوكيو 

پخپل وطن افغانستان كې نه ) افغانان ( لنډه دا چې پښتانه .  او ځوروه سره بندي او يا فراره و
د ظاهرشاه كورنۍ د . رتله د زيات فشار الندې وپيوازې بې واكه و بلكې د نورو قومونو په 

تم شوه او  څخه د پردي كيدلو لړۍ هم خكولتورلې ژبې او پخصي نظام د ختميدلو ورسته د خش
 څخه د پردي كيدلو په الره كې پاتى كولتورهغه پښتانه چې د خپل . پښتو دربار ته سر دننه كړ 

دا ډول كسان دوه پيژنده لري . دي اخته شوي (Reaktive Schizophrenie)شو د پيژند په كړكيج 
يا ټول شلخي كيدلو نه پيل كيږي او بدا كړكيچ د دماغ د . چې يو اصلي او بل ئې نقلي دى

. ويشي چې دوه ځانه لري يو اصلي او بل شلخي ) شخصيت (سړيتوب ته پراخيږي او سړيتوب 
 او كه نه ، كله ځان ىچې دواړه يو دبل سره په النجه كې وي چې پدې نه پوهيږي چې پښتون د

  .پښتون ګڼي كله ځان په نورو نومونو د پښتنو څخه بيلوي
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ڼا كې سړى ويلي شي چې په افغانستان كې د نورو ر په  د پورتنيو ټكو ) :نتیجه  ( هپایل
زوري نه ده بلكې د يات فارسيوان كيدلو علت د دې قام نسلي كمه پرتله د پښتنو د زپقومونو
 پرتله هم راپه  سره مېشته پښتنو د په پاكستان كې . كې مناسباتو محصول دى يالدنني ښك

 . يدنه د پښتنو نسلي كمزوري نه ده څخه پردي ككولتورګوته كوي چې د خپلې ژبې او 
سره له دې چې پښتانه په پاكستان كې لږه كې دى دغلته هغه پښتانه چې د حكومت سره كار 
كوي ځيني ئې په پښتو ليكونه پوهيږي ځكه چې په مورنۍ ژبه ئې ښوونځى نه دي ويلې 

يو شمير پوهانو د د . ى وركړىلتور ئې بيخي له السه نه دوخوپښتو ويلى شي او خپله ژبه او ك
 پښتانه پخپله ژبه له ليك او لوست څخه بې برخې پاتې ٧٠اټكل له مخې په سلو كې لږ تر لږه 

لتور څخه د پردي كيدلو د ود دې بې عدالتۍ د مينځه  وړلو او د خپلې ژبې او ك.  ديىشو
لي نظام كې مخنيوي لپاره ښه الره دا ده چې د افغانستان ټول قومونه پخپله خوښه په يوه فدرا

چې ډير ګونديزه پارلماني ولسولي ولري راغونډ شي او د هيواد په سياسي ، اقتصادي او 
  لتوري ژوند كې د خپل شمير هومره برخه ولري او د نړۍ وال دود سره سم د ډيره كې قام ژبهوك
 قومونو په ژبو دې لومړني وسركاري او د روزنې ژبه وي او دنور،  د هيواد ملي»پښتو«
  .كانات برابر ويام
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  پردي كیدنهكولتورپردي وطن كې له خپلې ژبه او په 
  

پخپل وطن كې د جګړې له كبله ډير پښتانه د ګاونډى هيوادونو سر بيره ليرې وطنونو ته په تيره 
 كولتور  په پردي وطن كې د خپلې ژبې او ،بيا لويديزو هيوادونو  ته تللي او هلته ديره شوي دي

 څخه پردي كيدنه كولتورخو پردي وطن كې د خپلې ژبې او . د پردي كيدلو امكان شته دى نه 
  يزه ا ډل كې مناسباتو له كبله نه رامينځ ته كيږي، دلته لومړياليل وطن كې د ښكپلكه پخ
) وجدان(  د ځانګړي اخاالقي زه ىچې د پښتنو د غټې كورنۍ محصول د) وجدان (  زه  اخالقي
 اخالقي زه ى په مقابله كې راځي او ورو ورو ځانګړيز د كوچنۍ كورنۍ محصول دى چې د لويد

لتور څخه د پردي كوغالبيږي او پدې توګه د خپلې ژبې او ) وجدان  (  زهپه ډله ايز اخالقي
لخي ذهن لري ژر شخ دي او اكيدلو لړۍ پيل كيږي هغه كسان چې د پيژند له كړكيچ سره مخ

پردي كيدلو لړۍ  څخه د كولتورګه د خپل والقي زه پيدا كوي او په دې تاخ) انفرادي ( ځانګړي 
 خو بيا ىد ځانګړى اخالقي زه غلبه څه اسان كار نه د) وجدان ( په ډله ايز اخالقي زه . پيل كيږي

 دى، په ىهم دا له دى پورې اړه لري چې سړى ځانته او كه د كورنۍ سره پردي وطن ته كډوال شو
غورنې ژ د كولتورو كوم شرايط ورته په پردي هيواد كې د خپلې ژبې او كوم حالت كې دى ا

ر  څخه لېرې كوي او له دې كبله ترې ګاره شته دى چې څېړنه ئې مونږ د كتاب د موضوع له ډپل
 خو دومره وايو چې په جرمني كې پښتو ژبه په ښوونځيو كې د درس رسمي ژبه ده خو د  . ږوېتير

ر كم دى نو په په ښوونځي كې درس نه وركول كيږي خو ازموينه ډيپښتنو زده كوونكو شمير
زه د لسو كلونو راهيسې د زده كوونكو څخه د جرمني د پوهني . ترې په پښتو كې اخيستل كيږي

 زده كوونكى مجور دى چې د  د وزارت په سپارښت د پښتو ازموينه اخلم په جرمني كې هر
  . بهرنيان كولى شي چې يوه خپله مورنۍ ژبه وټاكي.جرمني ژبې سربيره دوه نورې ژبې زده كړي 
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ي  اخستون
  

ي : ارمغان خوشحال  ) ۱ ور ، بې بک میاسید رسول رسا، يونيورس ايجنسي ، خېبر بازار ، پې
  کاله
ای ) ۲ و فلم ، جر» مرکه « فالکزاندر هما     ع کال۱۹۹۴منی وی
تني دودونه  ) ۳ ې له خوا ، کابل : پ ان ولنی د ادبیانو د  تو    . ع کال۱۹۵۷د پ
ار« ولي خان لخان عبدا ) ۴ ور » يباچا خان او خدايي خدمت وکونو کې ، پې لورو   په 

وک  (    ). کال ۱۹۹۸دریم 
ود « : رشتی صديق الله  ) ۵ تنی الر   .» پ
ور ، فروري مسول مدی» کال «  ) ۶   . ع کال ۱۹۹۸ر شېرشاه ترخوی ، پې
يارتيا تله « ستوری کبير  ) ۷ ور » د هو تونخوا د پوهنې دېره ، پې    ع کال ۲۰۰۰خپرونکی ، د پ
ايستونو د پسرلي بادونه « : سائل رحمت شاه  ) ۸ ور دوهم چاپ » د     ع کال۱۹۹۵پې
اني ، د شعرونو د مجموعې کتاب ته سريزه ، د عبدالباري جه» پايکوب « : سائل رحمت شاه  ) ۹

ور    . ع کال۱۹۹۳پې
تونخوا » دویمه سقاوی « : سمسور افغان  ) ۱۰ ور پ د افغانستان : خپرونکی :  کال ۱۹۹۸چاپ پې
ولنه جرمني کولتورد    .ي ودې 
ا کې «: ظفر کاکا خيل سيد بهادرشاه  ) ۱۱ تانه د تاریخ په ر ي  بک ايجنسي ، خ» پ يبر يونيورس

ور    . ع کال۱۹۶۵بازار ، پې
ل جانان وظريف پ)  ۱۲ اکتر  تو ميخ« : هاند  يبونه مپ مت حچاپ ، ر»  کاله پخوا۲۵۰۰ري 

ور  ين پريس پې   . ع کال ۱۹۹۴پرن
   ع کال۱۹۸۳کابل دولتی مطبعه » زما ژوند او مبارزه « . عبدالغفار  ) ۱۳
مي عبدالحمید مومند ديوان ، د افغانستان د ع )۱۴ ولنه ، د لومو اکا تو   ژبو او ادبياتو مرکز ، پ

  . ع کال۱۹۸۳کابل 
تنو تاریخ « : قاضي عطا الله خان  ) ۱۵ ه ، : جلد اول ، خپرونکی » د پ د مروتو ادبي جر

  . ع کال۱۹۴۷سرای نورن 
اسن )  ۱۶ ن ل ، » درانی احمد شاه « :اکتر  د مترجم ، سر محقق مرستيال نصرالله سوبم من

مي    . ع کال۱۹۸۷افغانسان د علومو اکا
ې نغمې «  ) ۱۷ ولنه ، کابل » د ملن جان خو تو    . ع کال۱۹۹۵پ
ل خان مومند ۱۸ ي بک ايجنسي ، خیبر بازار ، مرتب:  محمد  ور  همېش خليل یونيورس  ، پې

  . ع کال ۱۹۹۵
تون قامي وحدت « :  محمد افضل خان ۱۹ تونخوا پ: خپرونکي» پ ور ، ليبد پ  ۱۹۹۴کيشنر ، پې

  .ع کال 
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نه او مننه   خو
اغلي نسيم خان ستو خه چې په پوره تلوار سره ئې ددې کتاب مسوده په له  ری 

اغلی امیر ک ر لیکلې او د  ت ئې په کمپو خه چې ددې کتاب ل رو ستوری 
ې د مشر عبدالنصير نصير او د  تو د قامي ادبي جر ه اخستلی دی همدغسې د پ غا
ت کې ئې مرسته سرته  خه چې ددې کتاب په سمبال لوی مونشی عزیز سرشار 

ه له کومې مننه کومرسو   .لې ده د ز
ت ه چې په پ ه هانوو کې د ساپونرن  شمېر کم دی نو ما په دې کتاب کې ددې ه

ې ده چې په داسي ژبه ئې ولیکم چې غېري ساپوهان پرې هم پوه شي  یانې ک
ردیوال او هدایت . پارهساپوهنه د غېرې ساپوهانو ل  په دې برخه کې محمد شری 

خ ش  يرهالله خان بن ی چې  ه  ا راک نه چې دا کتاب ئې لوستلې او ماته ئې  خو
ي پان هغيري سا پو   .رې هم پوهې

اکتر محمد فرید برکز او د ) کور ( په پای کې د ختی د بيا رغونې د ادارې  له مشر 
ې له مس ان اغلي نعمت الله رسوليؤکور د خپرونو د  تونخوا د پوهنې د ل  ، د پ

ار الیق زاده الیق ، عبدالصير يرې د مشر نامتو ل يکوال ، شاعر ، ادیب او افسانه ن
ليالي مي نه کوم چې ددې کتاب د چاپ اوخپریدو ربیدار ، نن يره خو خه  داد خيل 

ه سرته رسولی دی    .کار ئې په بې
  

  وکتور کبير ستوری
  ۱۵ / ۱۰ / ۲۰۰۰جرمني 
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  اعزاز
ي  نه ان ې نه د ن په مخ چې له کومې ور ساني ژوند پیل شوی دی له هغې ور

ولې الرې چارې  ون او رابطې له پاره  ه د ت واخله تر ننه پورې د قامونو تر مین
ولی شي ولو الرو چارو کې ژبې ته بنيادي حيثيت حا. ل  ژبه د يو . ل دیصپه دغه 
ېر اهم او اساسي رول  قام د يو لو کې  اکتر کبير ستوولس په پېژند ری  لري د 

ور او نفسياتي بحثونه لري  ير  اکتر کبير . دغه کتاب د ژبې په حواله  دا د 
خ ته د  شعر ه نبضونو د پ په ژبه د اولس ستوری اغزاز دی چې په یو وخت يو ا

ودو په  خ ته د ساه پوهنې د ماهر په حیث د ژوند د هوتو اي ي او بل ا نر پوهي
دا اعزاز لري چې » تونخوا د پوهنې ديره د پ« . ولو کشالو په رازونو پوهه دی

ور کتاب  اکتر کبير ستوری د ساه پوهنې يو بل  اندې ئې د  د « ددې نه و
يارتيا تله  ور . چاپ ته سپارلې دی » هو ير  دا د ساه پوهنې د علم په حواله یو 

هنې ديرې تر اوسه پورې د ولس شعري او نثري کتابونه ود پ. شعوري کو دی
تو ادب .  دي ي ناوې پيرزو کتو پهد پ په راتلونکې وخت کې د پوهنې دیره د پ

ولو اراده لري  رامونو جو و د ژبې د . د خدمت د نور فعالیت له پاره د پرو
ی شي  ولو جذباتو عملي قدر وک اکتر کبير . خدمت د  ه د  او بيا په خصوصي تو

يره د ستوری په داسې موضوعاتو ليکنې چاپ ته سپارل د  پوهنې د ديرې له پاره 
دغه کتاب چې ستاسو په الس کې دی دانساني ژوند د يو داسې . ره ده بويا خ

خ احاطه کوي کوم چې شعوري او ال شعوري طور خ ت او پنفسياتي ا ل ارز
ې سره اشنا کوي   باور لري چې د  ېرهد. اهميت د ژوند د هر راتلونکې نوې ور

وته اکتر کبير ستوری دغه کو ون نوې الرې په   به نفسیاتي پوهانو ته د ل
ي    ک

ت   په درن
   الیق  الیق زاده

تونخوا د پوهنې ديره   د پ
ور  راحت اباد ـ     پې
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