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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

و«احمد جان  :ليکوال ه                                 »ما  ٠٣-٠١-٢٠١١  ني
 

 GANDAHARA ګندا هارا
 

النددوران او د کنيشکا  ،د ديانت د زمانې يو مشهور نوم دی  ګانداهارا د بوديزم  چی دتاريخ له پلوه دکوشانيانو د
ت  پاچا د پاچاهی په وخت کې د بوديزم دديانت ،پرمخت ،ترقې ،کلتور اودهغی زمانی ،دين او ددين برتري او لوړ

او د هفې زمانی د بوديستانو فکري  نسوخو اديانو په ګوته کوې د کنيشکا د پاچاهی په وخت کی د بوديزمپه زړو او م
الند عصر په تاريخ او جغرافبه  ه هم  په دې اړوند زه د نوموړي  ي که  او هنري اړخ باندی خورا ډير تاکيد کي

ی غواړم د بوديزم د زمانی د ګنداهارا د  ی اويوا پشه /اريک (کلي  نوم په هکله د اصلي اريايې ژبی کار نلرم يوا
يدي او ماناوې يې )يې اغلو ژب پوهانو ک ژبی له پلوه د نوموړي نامه د مانا او د هغی په اړوند هغه ماناګاني ،چی 

م او د پشه يې ژبی د ګانداهار ي لي دي د ګران هيواد د لرغونی اريايې ژبی پشه يې سره يې په پرتله کی و ا ورته ک
اغلو ژب پوهانو او تاريخ پوهانو ته يې د نوی نظر او نوې مانا په  م او  کاره ک د کليمې مانا په پشه يې ژبه کې 
ای مانا را پيدا او راتلونکو نسلونو ته يې په ميراث  و د ګانداهارا نامه ته مون يو او پر  م تر  خاطر وړاندی ک

وپري تيني  چې نو ،دو او د ژبني اړخه پری وپو هي تيا سره د کومې ژبی پوری اړه لري او ر موړی نوم په ر
ه ده د مانا او مفهوم په هکله يې ما تل ډير سوچونه وهلي دي او دا چې ددغه نامه په هکله ما ډير سوچ کاوه  مانايې 

يده په هکله به يې په سوچونو کی ډوب شوم په پای کی د ی نتيجی ته ورسيدم، ه  ل ه مانا لری  یچ ،نوم په ما ډير 
ماو  کاره چې د پوهانو د منلو او بحث وړ وې د ډيرو چورتونو وروسته دا ر ،د ګاندهارا مانا چيرته  پيدا ک ه  اته 

م  هماغه وو ،چی  ،شوه ،چی نوموړی نوم يواله انسايکلو پيديا کې تر السه ک چې د پوهانو د منلو وړ وې په ن
ه او د ل ای ته می مراجعه وک تل ،چی د نوموړينوموړې   نامه مانا راته رغوني ګانداهارا په اړوند می تری وپو

ايې هچی يوه صفحه راغله او د  ،هماغه وه ،و ريزی ژبه ليکل شوې وو،   ،نامه مانا می هلته داسی پيدا ک چی په ان
. The meaning of the Gandahara is "sweet, scent and fragrance." 

خه په مرسته اخيستلو ه کوېدا الندی ماناوې افاد ريزي ډيکشنری  تو ان    .داماناوې د پ
ۍ مانا يې خوږ او دو»خوش بوی او خوش بوی ،خوږ« ايې  ،ده)همه او دريمه مانا يې خوش بویچې لوم چی يو 

ن ) زړه پوری خوش بويې(مانا يې  ه او جوخت  ي چی،دا مانا يې د مفهوم له مخی د ديانت د نامه سره  کي
وي  ير شو د عبادت ل ه  تو ژبه کی همدا مانا افاده کوې ،که مون  ريزي ماناوی په پ په مجموع کی نوموړې ان

ه خوش بوی لرونکو عطرونو او خوش بويه ګلونو او  خه رانيولی تر ننه پوری په  ايونه ال د لرغونو ديني زمانو 
ي اوزړه پوری خوش بوي ل کي کلي اوزړه مزيدارو او زړه پوری عطرونو نمان ي او  ه عطرونه پکې شيندل کي

يپو د ) خوږه خوش بويې يا زړه پوری خوش بويې(ايې د اينسيکلو پيديا . رې خوش بويی ترينه را پورته کي
و ديني عقايدو صفت او مانا وېن چی په ظاهره کی دا مانا د هغې زمانې د بوت تون او د ننيو اسالمی دمقدسو  ،وم

خه نمايندګي کوې مکانونو د پاکی ،نظ و خوش بويونو  خه ترننه .افت او د  که چيری مون له لرغونو زمانو 
ول مقدس  ي دا په دی خاطر ،چی  کلو خوش بويونو مانا او مفهوم ترينه افاده کي و او  و د  ي ول اديان و پوری 

او نني نوې مشرق ) جماعتونه ( بوت تونونه ،نمزدکونه ،مندرونه ، کنيساګانې، کليسا ګانې،ايونه لکه،اورتونونه
ي جامو په  ،د پاک پروردګار په وياړ د زکر االزکارونه چې، کلو او پاکو مان نې لپاره د عبادت او د هغی دنمان

اغوستلو او زړه پورو خوشبويونو په استعمالولو سره معتقد د الهي مومنان اوعقيده لرونکی بندګان او د اديانو پورې 
ي او د خپل اړوند مومنان،چې د  ستر خالق په وړاندی عبادت او ورسره دراز او نياز هيله په زړه کی لري ورته ور

نه کوې يو مجازي مانا او مفهوم افاده کوې ،چی د ګانداهارا دنامه اصلي مانا نه افاده کوې،چی د نوموړي  خالق نمان
کلي ) پشه يې / اريک(بی نوم اصلي مانا به زه اوس په منطقي او مادي شکل سره د اصلي اريايې ژ ژبه کې په يو 

م او دا ورته پخپله د  اغلو لوستونکو او ګانداهارا د کلمې عالقمندانو او ژب پوهانو ته وړاندې ک ترکيب کی 
م ،چی د ګنداهارا نوم او پشه يې ژبه ال د  ګنداهارا په نوم کی ،چی د پشه يې ژبی له پلوه يو ترکيبي نوم دی په ډاګه ک

ددی کار .په زمانه کی يو ژوندی نوم او ژوندۍ ژبه وه او تر ننه پوری دا نوم په پشه يې ژبه کی ژوندی دی بوديزم 
کی يې په الندی ډول سره لپاره،چی زما پورتنی ادعا درسته ثابته شې د ګران هيواد افغانستان په لرغوني اريايې ژبه 

نه ي  . تحليل او تجزيه پيل کوم  ،په 
  

  
  
  



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  GANDAHARA اهاراګاند
دا نوم زمون دګران او لرغوني هيواد په لرغوني اريانا او د نني افغانستان په لرغوني پشه يې : ګانداهارا/ د ګنداهارا

ژبه کی د پشه يې ژبی په دوو ژونديو مصدرونو کی روغ رم لکه د الماسو ددوو غمو په شان ،چی د ګانداهارا د 
ال جوړوونک کال، جال او د  ودونکی دی ژوندی دی په الندی ډولنامه دوجود د    .ي او د هغې د مادي وجود 

  :ثبوت 
و مصدرونو لکه  ان ل/ ګنيک (د : د ګنداهارا نوم په پشه يې ژبه کې د پشه يې ژبی له دوو  له مصدر ) شميرل ،ګ

ۍ برخه ه/ګندا ،ګاندا(خه يې لوم ايې م) ويې شميره، ويې ګ ي ددی کار د ثبوت لپاره  ی د په الس را ون لوم
ل/ ګنيک( و ددی کار لپاره د نوموړې مصدر په حال زمانه کی ګردانول په ) شميرل ،ګ خه افعال جوړ ک له مصدر 

خه الزم فعل په الس راوړو و ور   .کار دي تر 
ل ،شميرل/ګنيک ،ګانيک    ګ

تو ضمير           پشه يې فعل           پشه يې ضمير       تو فعل    پ   پ
م، ګنيم،                     زه                )    مم(  آ     شميرم ګانيم          ګ

ی  اني        ګ  تو                              ته                  ګني،   شميرې ،ګ
ا،  سی                           هغه                ي  ا       ګان ګن   شميري ،ګ

و ګانيس       ګنس،               ونامو                            م   شميرو ،ګ
ې وشمير   ګاندا        ،ګندا               تاسي              ايمو                ئ  ګ

ي   ګانين      ،ګنين                 تی                         هغوی   شميري ،ګ
  :اود نوموړي مصدر امري فعلونه دادي

  ي فعل           ګا نا، ګناد مفرد مخاطب لپاره  امر
  .ګندا ،پاره يې امري فعل        ګا ناداد جمع مخاطب ل

 ګندا،(په ضمير کی تر السه ک چی، د پشه يې ژبی د) تاسی/ ايمو(    اوس چی، مون د ضرورت وړ د امر فعل د 
ې،/ګاندا  د) ئويې شمير ګ ي اوس چی، مون ۍ برخه په الس راوړه او پر د نامه لوم) هارا/ګاندا( افعال په الس را

ۍ برخې سکن)ګانداهارا(کلمه د ) ګاندا/ګندا(دی وپوهيدو چی، په الس راغلې د  او ک م ورته نوم ئ د نامه د لوم
ۍ  ين او کلک ثبوت دی اوس نو دا په ډاګه ويلی شو چی، د ګنداهارا د نامه لوم او برخه ده او زما د ادعا 

ل، شميرل/ ګانيک ،ګنيک(ژبی د د پشه يې ) ګاندا،ګندا(برخه د مصدر يو ژوندی مادي او حيات امري فعل دی ) ګ
نوموړی فعل په لرغوني اريايې ژبه پشه يې کی له لرغونی زماني  چی،هر يو دعقل او فکر خاوند به دا ومني چی،

وبي افغانستان کی ژوندی دی او د هغی ادبی قوت سره چی،پشه يې ا  ژبه يې لري او د خه تر ننه پوری په خپل 
بوديزم د تمدن په دوران کی يې درلودال تر ننه پوری په پشه يی ژبه کی د ګانداهارا نوم  شتون لري اودا راته په 

  .ګوته کوې چی،د ګانداهارا نوم ک م پشه يې نوم دی
 بحث کوو او ګورو چی، په کليمه او د هغې په مصدر او فعل) ارا  ،هارا(نداهارا د نامه دوهمه برخه  اوس مون د ګا

  . يې ژبه کی شته دی او که نشته دیپه پشه) هارا،ارا(
دی ددغه کار لپاره هم ) اوريدل،شنيدن/اريک ،هاريک(هوکی نوموړی نوم په پشه يې ژبه کی شته دی او مصدر يې  

خه افعال په الس راوړو او وروسته يې د» هاريک/اريک«په کار دي چی، د  وهمی د نامه دد »ګانداهارا « مصدر 
و ي دواړه يو مصدر دی خو پشيان ورونه دا » اريک او هاريک«په پشه يې ژبه کې  ،برخی سره په پرتله کی و

تو ژبه کی چی، اوريدل ارويدل دي، که نه نو دواړه سره د يوه مصدر  / نومونه په دواړو ډولونو تلفظ کوې لکه په پ
و توپير په افعالو کی هم هم» ګاندا او ګندا« دي لکه ي اودواړه سره يو شانته افعال دي يو د بل سره ه دا قانون چلي
  .نلري

و مورد / اوس به راشو د ګنداهارا د نامه دوهمې برخې ته چی،د هاريک  اوريدل؛ مصدر دی هغه هم ګردانوو تر 
  .نظر فعل په الس راوړو په الندی ډول

  اوريدل/هاريک
تو            پشه يې      تو فعل        عل         پشه يې ف      پ   پ

   اورم          اريم       / زه                  هاريم )         مم(آ 
  اوری          ته                  هارييې ارييې      تو              

ا هغه                سی           ا/هاري    اوري     هاريا   /اري
  اورو        س       اري/هاريس                مون امو          
  ئ اور      اريدا           /هاريداتاسو                 ايمو        
   اوري     ارين            /هارين               هغوی  تی        

اوس به راشو د نوموړي مصدر امري فعل وګورو،په پشه يې ژبه کی د نوموړي مصدر د مفرد مخاطب لپاره دا 
  .الندی ډول دی



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تو        پشه يې امري فعل         پشه يې   تو امري فعل          پ   پ
  غوږ ونيسه ارا               واوره،/تو                ته                  هارا

دپشه يې ژبی دمفرد مخاطب فعل تر السه  )هارا(مون په پشه يې ژبه کی د ګانداهارا دنامه دوهمه برخه  اوس چی،
و د ګانداهارا ک چی، خوند او بوی  ،رن ،قيافه ،ره هي ډول توپير نلري او په وزن دنامه د وروستن برخی سه

ي چی،نوموړی نوم د ګانداهارا د نامه پوری اړه لري   .کی سره يو شانته دي نو دا په ډاګه کي
ود بل خه په الس راغلي دي ي) )اريک/ګنيک او هاريک/ګانيک(اوس زه هغه افعال چی،د پشه يې ژبی د مصادرو 

م او وروسته له هغی يې په الس راغلي عکس ته پام کوو   .سره ت
  ګاندا هارا = هارا+ګاندا 
  ګنداارا=ارا+  ګندا 

ل اوس که مون د » ګندا ارا«او د » ګانداهارا«مون د  اوس چی،          نومونه د پشه يې ژبی له اړخه تر السه ک
خه يو د  »ګنداارا«  ه يوسو مون د توری حذ» ا «د په السته راغلي نوم   ،نوم په الس راوړو» ګندارا«ف او له مين
نومونه دالتيني نومونو سره په پرتله کی وګورو » ګندارا«او » ګانداهارا«که اوس مون دا په الس راغلي نومونه  

ويو د بل سره   GANDAHARA, GNDARAه
ي او دا حقيقت تر .توپير نه لري خه دا په ډاګه کي ي چی، د پشه يې ژبی ادبی له دی توضيح او تشريح   سترګو کي

ت په زمانه کی ال پشه يې ژبه يو  قوت او قدرت مون ته دا را په ګوته کوې چی،د د ګنداهارا د تمدن د عروج او لوړ
ديني او مذهبې ژبه وه او ) ګانداهاريانو(ژوندۍ او د وخت د حساب او کتاب او د هغې وخت د ګانداهارا د اوسيدونکو 

اوس که مون د پشه يې ژبی له پلوه د ګنداهارا دنامه په الس راغلی .ی يې خپل قوت او قدرت ساتلی دی تر ننه پور
ي و دا الندی مانا په الس را ه ک و اوبيايې سره غو   .افعال مانا ک

ې/ ګندا /ګاندا    ويې شميری ،ويې ګ
  بشنو/ وايې وره / هارا،ارا 

ای وليکو دا الندی شکل او مانا په اوس که مون دا دواړه پشه يې په الس راغل ي فعلونه او د هغوی ماناوی سره يو 
ي   :الس را

  ګنداهارا/ هارا + ګندا 
ي /ئوايې ورئ ويې ګن/ ئوايې ور+ئ ويې ګ   .بشماريد وبشنويد ترينه په الس را

ه / ګنداهارا   .وايې وره ويې ګ
ه او واييوره (دا په الس راغلې تو او دری ژبی مانا د پشه يې ژبی د )وبشماريدحسابش کن /ويې شميره ويې ګ دا د پ

ول اسماني دينونه تر مطا لعی الندی ونيسو  ګنداهارا سره يوه مانا ده چی ،دديني پلوه که مون د اسالم دين او نور 
ولو اسماني اديانو موخه يوه ده چی، ای پکی فرضي او سنتي اوفقي مسايل ا ،نو د  وپکی پکی د نهی اومنکر سره يو 

ه د اسالم بناګانې(ديني بنا ګانې لکه په اسالم کی  ولو مانا ګانې اومفاهيم د پشا يې ژبی په ) پن دي چی، ددغو 
ه يې په  نه،(ګانداهارا يا د بوديزم د زماني په مشهور نامه ګانداهارا کی چی، بنياداو  والړه ) شميرنه او اوريدنه ګ

  .و اود اوريدو په پوهه والړ وېده او هر اسماني دين په دقيقو محاسبات
خه  )اوريدل/ اريک(کلمات هم د پشه يې ژبی د ) ارا -ار/ هار(بر سيره پر لوړو توضيحاتو دګانداهارا د  له مصدر 

يدي او  نی ک ونکو پکی زړه پوری پل ي ي او د اصلي اريايې ژبو  شريف ،نجيب  يې د اصل ،) هار/ار(په الس را
يدی ا نو کی د ) ار(ود په نومونو هم مانا ک ي يده چی،  )اوريدل/اريک (دکليمی ما په خپلو  کاره ک په مصدر کی 

يده ما په خپلو تيرو ليکنو کی دا په  فعل برسيره پر هغی مانا چی،)ار(د دنوموړي مصدر د  ژب پوهانو ورته ورک
يده چی، يده په ماناوو سره تو) خون(اوريدا اووينه ،شرافت،نجابت(کلمه د ) ار(د  ډاګه ک   .ضيح او تشريح ک

خه د ګنداهارا د نامه د  نو  پ خه برسيره، په پشه يی ژبه ) ءی  ويی شمير–ګندا (بر سيره په لوړو توضيحاتو او 
 )ويې باسیء/ کندا (ورته فعل لري که ګردان شي نود )کشيدن/ويستل /کنيک (کی يو بل ورته مصدر هم شته چی، د
ي، که يې د خه په الس را ای د ) ګندا ( شکل ور خه د ) کندا(د کلمی پر  ه سره ور کلمه ورسره وليکو نو په ګ

وونی واورءی او د ( کنداهارا ،يعنی دا چې، داد نوی بوداءی دين دديانت/ هارا +کندا ( لې الر مقدسی او سپي
خه يی وبا س ۍ ته يی ورسویئګنداارا له مرکز  ولی ن ګندا (رو افعالو لکه د پشه يې ژبی ددوو ورته اوزړه پو)  او 

ي چی، پشه يې ژبه د ورته افعا ) کنداهارا/هارا +ندارا اود کندا ګ/ ارا+  خه دا په ډاګه کي دورته ترکيبي افعالو 
ايه خزانه لري  بله کلمه چی، التر ننه پوری زمون په لويه اريانا ګران افغلنستان کی ژوندۍ او د لمر  خه خورا ب لو

النده ده هغه ودل شوې دید نني افغانستا ،نوم دی چی) کندهار/قندهار(د نني  په شان  ی اي که  ،ن دنامه بنس پک
و نو د کندهار نوم د ګنداهار  ه پام وک رګندوني ته  ل بيا /مون لوړې  وې او يو  ګندارا سره جوخته ډډه ل

قندهار  ،کنداهارا او ګندهار ،ګنداهارا(نوموړې نومونه او ترکيبونه دا په ډاګه کوې چی،د بوديزم د زمانې د 
ه لري دا وه په پشه يې ژبه کی د ) پشه يې/ اريک (نومونه دهيواد په لرغون ژبه   )اوکندهار کی ژوره ري

نه  پ   .ګانداهارا،ګندارا د نامه توضيح او 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اغلو ژب پو هانواو د ګنداهارا دنامه له خه زما دا هيله ده چی په دی منظور د  ی اړوند د خپلو په د ، مينه والو
ي اشتبا ه او غلطي  ي نه و ي ي او د پشه يې ژبی له پلوه دا تحليل او  ا کی خپل نظريات وړاندی ک اندونو په ر

ايه کاندي  نه ب ي نو سره دا زما  ي کلو    .اصالح او په خپلو 
ت   په درن

   
  
  


