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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
 ۲۱/۱۰/۲۰۱۸                پوهندوی آصف بهاند

 

 ډنمارکی اِتنوگراف،
 

 کالوس ویلهیلم فردیناند
 

Klaus vilhelm Ferdinand 
 

Dansk etnograf 
 

 لومړۍ برخه
 

 
 

د ډنمارکی اِتنوگراف، کالوس ویلهیلم فردیناند په باب خبرې کول او څه لیکل د دې له پاره اړین دي چې یو خو یې 
د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دود دستور او کوچیانو د ژوند د څرنگوالي په باب ډیر کار کړی دی او بل دا چې 
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شویق و چې د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې د داستاني ادبیاتو د ډنمارکی کالوس فردیناند هڅې، مرسته او ت د همدې
 پاچاگي، سعد الدین شپون، د ژوند لوری یې وربدل کړ.

شپون له کالوس سره په افغانستان کې دننه اوږده موده د ژباړونکي او همکار په ډول کار کړی دی. کالوس وکوالی 
 غوري، چې هغه د ژوند د پرابلمونو سیالو پسې اخیستی و. شول چې شپون د ژوند په داسې پړاو کې له ستونزو وژ

 

 مخونه( ۲۱۲ـ  ۲۱۱ـ  ۲۱۰م کالونه، ۲۰۰۵ل ـ ۱۳۸۴)شپون سعدالدین، و، نه و، یو شپون و، دانش خپرندویه ټولنه، 
 

کالوس هغه څوک و چې د شپون الس یې ونیو، د بې سرنوشتۍ له ستونزو نه راویسته او د ډنمارک تر کوپنهاگن 
هنتون پورې یې را ورساوه چې بیا شپون د ډنمارک له امکاناتو نه په استفادې سره وکوالی شول له خپلې کورنۍ پو

سره امریکا ته کډه شي؛ نو د کالوس د دې خدمتونو په پار لومړی باید ټول افغانان، بیا ټول پښتانه او په ځانگړي 
منندوی اوسي چې زموږ د ادبیاتو دا ستره هستي یې  ډول د شپون صاحب کورنۍ له ډنمارکی کالوس فردیناند څخه

تر ډنمارکه پورې راورسوله او بیا شپون له ډنمارک څخه امریکا ته والړ او هلته یې بیا وکوالی شول چې د پښتو 
 ادبیاتو په تخلیفي او داستاني برخه کې داسې آثار وپنځوي چې پښتو او پښتانه به یې هیڅکله هیر نه کړي.

 

 ارکی کوچی پېژندونکی او اِتنوگراف، کالوس ویلهیلم فردیناند:لومړی ډنم
 

مه( نېټه، د ډنمارک د شیلند جزیرې ۱۹کال د اپریل په نولسمه ) ۱۹۲۶ډنمارکی اِتنوگراف، کالوس ویلهیلم فردیناند، د 
 ۷۸مه( د  ۵کال د جنوري په پنځمه ) ۲۰۰۵( نومي ځای کې زیـږیدلی او د Herlufsholm« )هیه لوفس هولم»په 

 کلونو په عمر مړ او د ډنمارک په آغوس نومي ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی.
 

 
 

ام کال لیسه پای ته ورسوله او له هغه وروسته یې د کوپنهاگن  په پوهنتون کې د اِتنوگرافۍ  ۱۹۴۴کالوس فردیناند په 

(etnografi په څانگه کې خپلې )ام کال کې د خپل الرښود استاد، مشهو اِتنوگراف  ۱۹۵۲پیل کړې او په  زدکړې

 تر نظر الندې پای ته ورسولې.« Kaj Birket-Schmidtکای بیرکت شمیت ــ »
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او دا  کالوس چې څنگه له پوهنتوني زدکړو خالص شو، په نشنل موزیم کې یې د اِتنوگرافۍ په برخه کې کار پیل کړ
 م کال پورې وغځاوه. ۱۹۵۷کار یې تر 
کال کې د اِتنوگرافۍ مسلک ډیر د پام وړ شو، په دې وخت کې په همدې څانگه کې کالوس تر  ۱۹۶۰کله چې په 

ټولو نوښتگر او مخکښ و. ده خپل شاگردان او نور خلک په دې برخه کې د کار له پاره وهڅول او په دې ډول یې 
لمن پراخه کړه او دا کار یې چې له شپیتمې لسیزې پیل کړی و، تر اویایمې او اتیایمې لسیزې د خپلو السته راوړنو 

 پورې په جدیت سره وغځاوه او پراختیا یې ورکړه.
 

م کال کې، د موزیم د مشر په توگه، د اِتنوگرافي د روښانه راتلونکې  ۱۹۵۸کالوس د لومړي ځل له پاره خپل کار په 
کال نه پیل کړ او اویایمه او اتیایمه لسیزو کې پسې  ۱۹۶۰د اِتنوگرافي د علم تدریس له  په تمه پیل کړ. کالوس

 وغځاوه. 
 

د ډنمارک په آغوس پوهنتون کې د اِتنوگرافۍ د مسلک بنسټ ایښودونکی ډنمارکی کالوس فردیناند دی چې د کارونو 
 کې خوندي دي.« Moesgaard Museumموسه گارد موزیم ــ  »ټولگې او بیلگې یې د ډنمارک په 

 

موسه گارد موزیم ــ  »کالوس د خپل ځانگړي استعداد او ځواک له مخې دا نوښت وکړ چې د ډنمارک په 
Moesgaard Museum » کې د بیالبیلو ټولنو د کلتور بیلگې راټولې کړي او د خپلې ځانگړې مینې له مخې یې

ړاندې کړې، چې د نورو ټولنو تر څنگه یې د افغانستان د په ځانگړو نندارتونونو کې د خلکو د نندارې له پاره و
 پښتـنو کوچیانو کلتور هم نه و هیر کړی. افغانستان ته یې پرلپسې شفرونهکول او په بیالبیلږ ږالیتونو گرځیده.

 

 
 

 کالوس د افغانستان په نورستان کې د خپل لومړني ماموریت په اوږدو کې
 

دا و چې غوښتل یې د خپلو علمي څیړنو او السته راوړنو ټولگه د ډنمارک په ښونځیو کې  د  نوښت د کالوس بل

 درسي پروگرام له الرې زده کونکو ته هم وړاندې کړي.
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ورغلی دی، له نږدې یې د کالوس په خپل هر سفر کې د افغانستان په بیالبیلو سیمو کې د پښتنو کوچیانو مېنو ته 
هغوی د دود او دستور ننداره کړې ده او د کوچیانو په مېنو کې ورسره ناست دی، هر څه یې لیدلي دي او بیا یې 

 د اعتبار وړ گڼل کیږي. مالومات ثبت کړي دي؛ نو ځکه د کوچیانو په باب د ده ټول
 

 
 

 کال ۱۹۶۰کالوس له پښتنو کوچیانو سره د خبرو په حال کې 
 

 لیکلې دي. مقالېکالوس د افغانستان د پښتنو کوچیانو، کوچیتوب، دود و دستور په باب گڼې علمي 
 

 د لومړۍ برخې پای
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