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   ۴۲/۲۰/۱۲۰۲                   حمد جان ماڼوا

 

 

 لین  ،لیست ،لیسه
 

Line)   ـ List ـ  (Lessa 
 
 

دیر زمان،زمانی که، من متعلم لیسه یې حربی ښوونځی بودم به خود جلب نموده بود وګاهی   واژه ) لیسه / مکتب ( از
   هم به

استادان مکتب لیسه وبزرګان می پرسیدم ،برایم میګفتند که،) لیسه(   اند یشید م .زمانیکه ازارتباط معنی واژه می    
حاالنکه لیسه حربې ښوونځی ،صنوف از ششم  . سه صنف یعنی صنوف ) دهم ، یازدهم ودوازدهم ( را دربرمیګیرد

وفرانسه به  ورعزیز مان افغانستانلیسه درکش ، واژه یې حاالنکه دارا بود وبنام لیسه یاد میشد  تا صنف دوازده را
دربرګرفته و درکشورهای مختلف جهان نامهای متفاوت بنام  را  ودرجهان صنوف دهم ،یازدهم و دوازدهم عین نام

  . میشوند یاد  .....  های ،جمنازیوم ، ګیمنازیوم ، کالج
یګر لیسه ها کشوراند ،به این عقیده که فارغ التحصیلین لیسه های حبیبیه ، لیسه امانیه ود، ممکن هموطنان عزیز ما

لیسه   باشند که ،اولین مکتب لیسه ئیکه تا صنف دوازدهم در زمان سلطنت امیر حبیب هللا خان ساخته شده بود ، بنام
مسما    یې حبیبیه وبعدآ لیسه های امانی به زبان آلمانی و لیسه یې استقالل که ،از اغاز دران زبان فرانسه تدریس میشد

  د واژه یې فرانسوی باشد ! که در فرانسه مکاتب صنوف دهم ،یازدهم ودوازدهم به نام )لیسه( رسمیت دارند .شده ان
  به تعریف ومفهوم واژه پرداخته شد ودانستیم که ،)لیسه = مکتب( است . تا جائیکه

ن مفهوم وبنام مکتب ، محل که دراکثریت جها، وتاریخی )لیسه( تعلیمی بهتراین واژه بسیار مهم حاال به خاطر اشنایې
  . دانستیم تعلیم وتربیه واموختن است

درادبیات آریانا ویجه در زبان پشایې  اصلی واژه )لیسه( ، معانی ومفاهیم ، ریشه یې مصدری ،فعلی ولی ازلحاظ 
امروزین باستان افغانستان در مروج  اکنون ازتاریخ  کبیرتا  )آری وادبیات درزبان آریانای  آریایې  /  اصیل  ک 

تعلیمی پشایې( ګنجینه  یک  ناخورده منحیث  ودست  ګوناګون علمی ازلحاظ سربسته  ومفاهیم  در  بامعانی 
درادبیات   وعلمی ان ،مانند یک نګین مشعشع ادبی ،به ګونه یې خاص سرزمین کشورعزیز مان افغانستان جغرافیه
)هند واروپایې( جهانی یې  نموده ،زبانهای سلسله  تاعصر   نفوذ  ادبیات وفرهنګ سایر کشورهای  در امروزین،که 
   !  باشد نیزمورد استعمال مانند کشور فرانسه وشایدهم درکشورهای دارنده زبان التین جهان

که ګویا مکتب است وصنوف   با تعریف ومفهوم ولی کنه ومعنی اصلې انرا ناشناخته درادبیات اکثریت کشورهای جهان
  .میدانیم وبس وافرمورد استعمال است ګیرند)دهم،یازدهم ودوازدهم ( رادربر می

همه  این واژه باستان عرفانی وادبی )لیسه( شناخت که به ګونه یې بهتر وخوبترش به، زمان ان رسیده است حاال
، به خاطر اثبات ادعای خویش به تحلیل وتجزیه واژه ) لیسه = مکتب ( میپردازیم ،که   اشنا یې حاصل نمائیم جانبه

ودرسرزم درکدام یافته   زبان کدامین ین  راه  جهانی  ادبیات  به  وچګونه  درکجا  ان  اصیل  یې  ،ګهواره  ګشوده  چشم 
  میپردازیم ! است

نامعلوم   )آریک/ پشایې( است ،که اززمان باستان زبان اصیل آریایې واژه )لیسه( به نظر نویسنده ،ګهواره یې اصیل
،پیدا  یافتن = درمصدر اصلی اش )لیک پشایې( )آریک/درزبان   اش یې مصدری ،فعلی واسمی با ریشه تا امروز

کردن ،بدست اوردن ،حاصل کردن( بدون درک وشناخت معنی اصلی وادبی اش ،بامعانی ومفاهیم زیاد وچند بعدی 
   درزبانهای سلسله یې )هندواروپایې( زنده است ونفس میکشد .

واژه اثبات  خاطر  ادبی به  لین )لیسه های   ، لیست  ز( ،  در  هندواروپایکه  اند بانهای  ومورد  مستعمل  ومشهور 
ازهمه استعمال باید  ګردان مصدر ،ما  به  پشایې اولتر  ،پالیدن  ادبې  اودن  ،بدست  یافتن،پیداکردن   = ،حاصل   )لیک 
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علمی  به ګونه یې مصدر فوق ،لست ، لین( را درنتیجه ګردان مورد بحث ) لیسه های کردن....( بپردازیم تاباشد واژه
  به ګردان مصدر یاد شده میپردازیم :  ،طور ذیل ست اوریموادبی بد

  
  ....، حاصل کردن لېک = یافتن ، پیداکردن، بدست اوردن ، پالیدن

  
  دری ،فارسی افعال پشایې                ،فارسی ضمایر پشایې/ دری

  لییم / می یافم                                   آ )مم( = من
  لیی / می یافی                                     = تُو     تُو

  لیګا ،لییا / می یافد                                = او،ان    سی
  پیدا میکنیم لیس ، لیست ،لیسه / می یابیم ،جدول ،                            = ما ،مایان   آمو
  ِلیدا / می یابید                              ،شمایان= شما   اِیمو
  / می یابند  لین                                        = انها    تی

واژه مورد استعمال  (سه)و ما افعال بسا مشهور (.... درنتیجه یې ګردان مصدر )لیک = یافتن ، پالیدن ، پیداکردن 
که واژه )لیست = جدول ،نام نویسی( ،)   . وبدست اوردیم لین( اند یافته و لیست ،لیسه ) ،که درزبانهای هندواروپایې

 ما به اسانی مفاهیم ذیل را مشاهده کرده میتوانیم بدست امده فوق که درهرسه واژه، لیسه= مکتب( و) لین= قطار( اند
:  
ت میاورد،که تا اماده یادګیری علوم  دانش بدس ،تعلیم ، جای ومحل است که شاګرد درنتیجه یې واژه لیسه /مکتب 

معنی ومفهوم واژه یې )لیسه = بدست اوردن علم ودانش(است. همچنان  .ګردد در پوهنتون ها   ومسلکی پیشرفته بیشتر
عالوه بران درعین مصدر وفعل درنتیجه  است ،که(.... ،بدست اوردن ،شماره ،اسم در واژه )لیست ،لیس = پیداکردن

ما   ګردان  ،خطیې  قطار   = )لین  یې  ،تنظیم واژه  عسکری   ویاهم (... ،ترتیب  نظام  وتنظیم  ترتیب  برای 
وبلندی قد اساس به زراعت وهمچنان ازیکدیګر برابری  افتاب   درساحه  ګرفتن  خاطر  به  شانی  درخت  درزمان 

هتر وخوبترش افتاب  درختها )لین ،قطار ( ویا بوجود اوردن نظم ونسق بیشتر وخوبتر درختان که همه به ګونه ب کافی
که  ، و لین( را پس بر بنیاد توضیحات فوق ما واژه یې )لیسه ،لیست. بګیرند وحاصل خوب بدست اید استفاده مینمایند

زبانهای خاندان هند واروپایې موجود   اکثر درادبیات ریشه یې انها درزبان اصیل آریایې پشایې / آریک وممکن است
درهمه زبانهای  ،توضیحات فوق ما باید اظهار نمائیم که، ریشه یې واژه های زنده فوقبوده مورد استعمال اند ، بنابر  

اند استعمال  ان بدست  (پشایې / درزبان )آریک طوریکه هندواروپایی به کثرت مورد  درموجودیت ریشه ومصدر 
های هندواروپایې اززمان اورده شدند ، بنابر این باید ګفت که ریشه یې زبان اصیل آریایې آریک / پشایې درهمه زبان

  ! باستان تا امروز در بطن وخون ادبیات مادرش زبان اصیل آریایې )آریک / پشایې ( زنده میباشد
امده بدست  های  واژه  ما  مثال  طور  را  به   ) ،لین  ،لیست  لیسه  یافتن )   = بالترتیب  (...... ازمصدر)لیک 

به ګونه های مشابه مانند )خواندن   دنمارکی ، انګلیسی وجرمنی       læse,lesson,lesson پشایې ،   زبانهای در
واژه های زبان   متذکره با  که، واژه های ( یابیم را درواژه ) لیسه = می (، دانستن ،فهمیدن ،بدست اوردن دانش

               .ودو روی یک سکه اند پشایې صد در صد مشابه
نظریات رهنمون دهنده وسازنده  که، امیدوارم مندان وپژوهشګران زبانهای هند واروپای تمنا دارم وبنابراین از دانش

که   درباره مصدر )لیک = یافتن،بدست اوردن ... ( که بدست امدن واژه های )لیسه ،لیس، لیسټ ، لین( خویش را
در   را وباهم شریک  های مشهورفوق شهرت زیاد درادبیات زبانهای هند واروپای دارند ،چګونګی بدست امدن واژه

انها ازلحاظ ادبیات زبان پشایې ارایه وتوضیح    وادعای که این جانب درباره   زبانهای هندواروپایې یې چګونګی 
،که من نویسنده واژه های ) لیسه، لیست و لین( را مربوط زبان )پشایې(  نموده ام ، درباره چګونګی توضیحات ام

  .ندابراز نظر نمای میدانم
تقاضا دارم تا نظریات خویش را ،درمورد   محترمانه ګان نویسنده دانشمندان و،  پژوهشګران زبان از  بنابر ادعای فوق

ریشه های واژه های مورد بحث )لیسه، لیست و لین( مربوط زبان پشایې مروج امروزین افغانستان اند ویا  اینکه
   ! خیر

ادبیات   محترم  ازدانشمندان  تقاضاهمچنان  احترمانه  وپژوهشګران  پژوهش  که ، دارم   زبان  پیشبرد  خاطر  به 
  . همکار ګردند رهنما و دراین راستا   بیشتروبهتردراینده

 

 با احترم
 

 . ۲۰۲۱فبروری//۱۵ ماڼو احمدجان دنمارک
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