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

        
   ۶۲/۲۰/۱۲۰۲                   حمد جان ماڼوا

 

 
 پروتستان ،پروتست

 
Protest – Protestan 

 

 د پروتست ـ پروتستان نوم د پشایې/ آریک د 
 ترکیبي اصیل یو د  مور )هند او اروپایې ژبو( د 

 تشریح کیږي!  نوم په توګه توضیح او 
 

د   ،په پرله پسی توګه سم پیدایښت سره د ادب یولرغونی اصلي آریایې نوم دی ،چی دپشایې ژبېنوم   Protest د
را ټوکیدلی اودپشایې ادب یومهم اوزړه پورې نوم دی   جوخت خلکود ژبني ادب دجوړښت سره د  ژبې د ودې سره

ي ادب کښی ځان ساتلی اودخپل  ،چی د پشا یې لرغونې ژبې یوترکیبی ځالنده غمي په توګه یې تر ننه دپشایانو په ژبن
ژبو      نغښتی لري اوخپلو، لوڼوهنداو اروپایې دځان سره ادبي ارزښت له مخې کوم ،چی دننه په خپل ادبی اتوم کښی

دیوې رښتینې نخښې په توګه تر ننه په خپل ادب کښی د یوخاص تاریخی ادبي ارزښت په توګه ساتلی دی ،دپشایې  
   اوپشایې توب څیړم ! ژبني ادب له پلوه یې لرغونتوب 

اودا نوم اروپایې آریایانوله، خپل پلرني   ادب په شتون کښی غوښنه برخه لري آریک ژبې  / نوموړی نوم دپشایې
یوځالند ادبي غمي په توګه د وړاندی ماقبل التاریخ دزمانې څخه رانیولې تر نن   آریایې ټاټوبي )آریانا ویجه ( څخه د
په توګه په خپلو ادبیاتو کښی ساتلی اونن یې نړیوال شهرت پیدا کړی او دنړۍ    پورې دیوه ضروري اواړین لغات

نړیوال ژبني ادب ته ورننوتی اوخپل خاص  پرمخ دخپل ادبي ارزښت له مخې چی، په خپل ځان کښی نغښتی لري ،
  ارزښت اومقام یې خپل کړی دی .

انسایکلوپیدیا کښی هم د)پرو protest د ولی   ( protestمعنا کوی )   تست( دبڼې په شانپروتست کلیمه په ازاده 
  دتعریف له پلوه نړیوال دانوم د )مخالفت( په نوم پیژني .خو، اصلي اورښتینې دلغات په معنی یې نه پوهیږي !

نوم مونږ دپشایې /آریک لرغونې آریایې ژبې ملکیت اوادبې ژبنی ارزښت ګڼو ! ښایې   protest داچی، دپروتست
دپشایې ژ یې توضیح  چی، هغه  اړخیزه  نوم وڅپښوواوپه هر  اونوموړی  راولو  تر څیړنې الندی  پلوه  له  دادب  بې 

اوتشریح کړو چی په رښتیا سره دا مشهور دنن ورځې نړیوال ادبي ژبنی په اصطالح شریک نوم دکومې لرغونې  
  ژبې ادبې محصول دی پیل کوو.

یوژوندی ترکیبي له دوو لغاتونو   پشا یې ژبه کښی  ،باید اعتراف وکړو چی ،نوموړی نوم په مخکښی له هرڅه څخه
  څخه ،جوړ شوی اود پشایې ژبې بنیادي نوم دی .

: دانوم په پشایې ژبه کښی د)مخکښی ، په وړاندی ،په مخالفت کښی ( مانا لري اوتر ننه دانوم په   poro ـ پوړو
  پشایې ادبیاتو کښی یواړین ادبې ژبنی غمی دی .

هم په پشایې ادب کښی یوژوندی نوم اوفعل دی ،چی دپشایې /آریک ژبې د )تستیک = دریدل : دانوم   test تست  ـ
، ودریدل ( له مصدر څخه په الس راځي اودپشایې ژبې دمصدر دګردان په پایله کښی دمفرد مخاطب لپاره یوامري 

  فعل دی )تست = ودریږه = استاد شو( معنی لري .
  ي کلیمې یودبل سره یوځای ولیکو دا الندی شکل مونږ ته په الس راځي :اوس که، مونږ دا دواړه په الس راغل

  مخې ته ، په وړاندی ،په مقابل کښی ، په مخالفت کښی . = poro پوړو
  = ودریږه ومقاومت وکړه ، ټینګار وکړه . test تست
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

اګانوسره ولیکو،دا الندی  اوس که مونږ دا دواړه ، پورتني په الس راغلي نومونه یودبل سره دخپلو شکلونو اومعن
  شکل اومعناوې اومفاهیم زمونږ په الس راځي :

  پوړو + تست = پوړو تست .
Poro+test = porotest .  

اوس پورتنیو الس ته راغلو دعربې لیک پښتو ،دري ، پشایې اشکالوته که، وګورو کټ مټ د )پروتست( نوم مو چی 
مونږ   دالتین شکل یې هم یودبل څخه هیڅ ډول توپیر نه لري .همدا شاندشکل له مخې الس ته راوړ یوښانته دی او  

کټ مټ دالتین حروفو په وجود کښی یوشانته الس ته راوړ ، دالس ته راغلوځانګړو لغاتو په یوځای کیدلو مونږ 
ړخیزه  ( نوم په الس راوړ چی ، په پشایې /آریک ژبه کښی یې هرا  protest هماغه په اصطالح التیني د )پروتست

   معنا مونږ تر السه کړه اوکټ مټ دمعنی اومفهوم له مخې سره یو شی دي .
( نوم دتوضیح اوتشزح شوي نوم دجمع حالت  protestan پاتې دی نه وي ،چی دنوموړي نوم تر څنګ د )پروتستان

کوونک  ،مقاومت  کوونکي  ،مخالفت  ودریدونکي  وړاندی  ،په  کوونکي  ،مخالفت  ودریدونکي  وړاندی  معنی  )په   ) ي 
  اومفهوم افاده کوي .

  یادونه :
( نوم په الس راوړ په عام ډول پشایان اودنورو ژبو لوستونکي اواوریدونکي  protest دا چی اوس مونږ د)پروتست

داسی مني چی ،نوموړی نوم یو پردی اوالتیني نوم دی ،حال داچی ، دا دپشایې ژبې دادب یولرغونۍ اوتاریخي  
نن اوتر  اومونږ نوموړی نوم وروسته  ترکیبي نوم  ادب کښی په دوو ځانګړو نومونو کښی شتون لري  ه په پشایې 

( نوم دپشایې ژبې محصول اودپشایې  protest نوموړی د )پروتست دتوضیح او تشریح څخه دا ښه په ډاګه شوه چی،
)آریانا ویجه ( دځپلې آنا    ژبې اصلي ملکیت دی چی ، دهند او اروپا ژبو ویونکو دا نوم د خپل اصلي ټاټوبي لرغوني

ژبې ) آریک / پشایې( څخه په خپلوژبو کښی دځان سره وړی اوهغه یې دیو مفهوم په توګه تر ننه ساتلی اوپاللی دی 
دژوندیتوب   ژبې  دپشایې  هم  دا   . دی  نِغښتی  کښی  کلیمو  ځانګړو  دوو  په  ژبې  دپشایې  یې  اومفهوم  معنی  ولی   .

  اولرغونتوب یوه ښه بیلګه ده !
پشایې ژبې د پوهانو ،دانشمندانو ،استادانو او ویوونکو څخه هیله ده چی ، زما نیمګړې څیړنه په پرله پسی توګه  د

څیړنې اوپرمختګ لپاره هلې ځلې وکاندي ،ترڅو د هیواد مسؤلوچارواکو پام زمونږ دهیواد   ولولي او دپشایې ژبې دال
وپه دی الر کښی دهندو اروپایې ژبو ویوونکو پام خپلې مور  لرغونې جغرافیې اوزاړه ګټورادبي تاریخ ته راواړوي ا

  اوانا ژبې )آریک /پشایې( ته دال پرمختګ په خاطر وهڅوي !
 

 په درنښت .
 .  ۲۰۲۰ماڼو احمد جان ، ډنمارک سپتامبر 
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