
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  رابوليښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 2۱1/۵1۱۵۱۰         شهسوارسنګروال
 

 د پېړیو زیار
 

ورځې د مخه د  رغاونه په نوم یو ارزښتمن او نوښتمن، په زړه پورې ګټور پوهنتوني کتاب څوپښتو وییپوهنه او ویی
   . راولورول شودرانه استاد پوهاند زیار له خوا 

و هڅو تر بیا کتنې او زیاتونې  خو دا دی اوس بیا د استاد په هاند ،ه کتاب یو ځل د مخه هم خپور شوی ودغ
  .وروسته د مومند خپرندویه ټولنې له خوا چاپ او خپور شو

ې یادښت د مخونو کې بشپړ شویدی او له نیولیک نه وروسته د خپرندویې ټولن ۰۰۷کتاب له اخځلیک نه پرته په 
  .ټولمنلي استاد دمحم آصف صمیم په برکتي ګوتو کښل شویدی

تر سر لیک الندې د لوی استاد له قلمه ( پېژندګلوي)مخ کې د  1۷د کتاب په  ،کله چې د کتاب څو پاڼې اړوو
( ژبه)مخ په تندي لومړی څپرکی لولو، چې موږ ته په ټوله کې  ۰۱د کتاب . څڅېدلې سریزه تر سترګو کېږي

  :راپېژني
ټولنه کې پر کار   په ټولنه کې زده کېږي او په. وسیله او ټولنیزه پدیده ده( کسبی)ژبه یوه تړوني، ټولنیزه ورهڼیزه 

  ٬٬.لوېږي، او یوازې په انسانانو پورې اړه لري
  .پاڼې اړولې چې د ژبې او علم تر سر لیک الندې اوږدې خبرې شوې وېیو وخت مې د ژبې په تړاو د یوه کتاب 
لیکوال بیا د ژبې او د انساني ټولنې په ( ژبه د فکر مستقیم واقعیت دی: )د ژبې په اړه یوه انګېرنه داسې وه چې

نیزه لیکنه لویه څېړ( یوازې په انسانانو پورې اړه لري)جوړښت، د استاد د دغې خبرې د پخلی پر بنسټ چې ژبه 
  ...کښلې وه چې په وار وار یې دا خبره راغبرګوله چې انسان یو ټولنیز مخلوق دی او ژبه هم یوه ټولنیزه پدیده

تر لوی سرلیک الندې اړخي سر لیکونه ( نومونې)د پښتو وییپوهنه او وییپرغاونه د کتاب په لومړي څپرکي کې د 
اوازپوهه، کړ، نوم، د نوم ډولونه، په سلګونو لوی او واړه سر لیکونه هم لکه مانا، پښویه، پښوییزچار، غږپوهه، 

  .پایته رسېږي تر سترګو کېږي( غونډله)چې په 
هممانیزوالی، . څپرکي کې لکه د لومړي څپرکي په څېر په خوږه، سوچه او نګه پښتو ژبه، لیکل شویدی 2د کتاب 

به کې د دغو وییونو د زیادښت المل د پښتو ژبې غږیز، څومانیزوالی او همجولیزوالي وییونه وي خو په پښتو ژ
او د ګړدود له مخې لیکدود ښایي د دغو په څېر د یادو توکو بنسټیز ( وروسته د لیکدود نایووالی)خجیز، ګړدود 

  .المل وي، ولې په ګړدود کې د یوه هیواد سیمه ییز او جغرافیوي جوړښت هم د پام وړ ګڼلی شو
ي جوړښت، د سیندونو شتون، د رودونو پورې را اورې غاړې، د هیواد غرنیوالی، دا ټول هغه د افغانستان جغرافیو

  .سیمیز الملونه دي چې په یادو ژبنیزو توکو نیِغ په نیغه اغیزه کوي
، راواخله ووړ، وړوکی، وړکی، کمکی :پوهاند زیار صاحب ډېرې ښې بېلګې د لوستونکو د پوهاوئ لپاره کښلي دي

د نورو . ډېر دود دی( وړکی)خو یوازې  - -وم، زموږ په سیمه کې په یادو وییونو ټول خلک پوهېږي کوشنی، ماش
 هممانیزو وییونو کارونه لوستي کسان کوي، احمد ال وړکی دی، دا وړکی مه غموه، دا وړکي نه څه بال غواړئ؟ 

  .نومېږي( پښتو ویي پوهنې ته یوه لنډه کتنه)څپرکي سر لیک  ۰د کتاب 
یاوړي، ویاړلي او سرلوړي استاد څرګندونې چې د پښتو وییپوهنې په تړاو یې کړیدي، نه یوازې خپلو هڅو ته تم د پ

شویدی بلکې د پښتو ژبې تېرسوو خواخوږو څېړونکو، ژبپوهانو او بهرنیو ختیزپوهانو چې پدی اړه لیکنې کړیدي، 
  .دهاستاد ورغبرګ شویدی او په ډېر درناوي یې د هغوئ یادونه کړی

  :د دغو ختیز پوهانو په لړ کې زیارصاحب د جیمز دارمستېتر یادونه داسې کوي
هسې خو په نومېرلې توګه د پښتو ویي پوهنې او ویي رغاونې او هممهاله د آر پوهنې پیالمه له جېمزدارمستېتر سره 

 ( مخ 11۱) ٬٬. د نولسمې پېړۍ د نهمې لسیزې په روستیو کې رانښلي
جېمزدار مستېتر نه یوازې له پښتو ویي پوهنې سره مینه درلوده بلکې ده د پښتو ژبې سندری هم په ریښتنې چې 

  :دارمستېتر وایي. راټولې کړیدي
  .یونانیانو ته کړیدی( فوریل)ما دا کوښښ کړیدی چې پښتو ژبې ته داسې خدمت وکړم لکه څنګه چې 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ shahsawar_s_de_peliyo_ziar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german0net/upload/Tahlilha_PDF/ shahsawar_s_de_peliyo_ziar.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و وییپوهنې ته د پام وړ خدمتونه کړیدي چې موږ پادری له ده سربېره نورو ختیزپوهانو هم پښتو ادب، ژبپوهنې ا
هیوز، میجرراورټی، پروفېسربرنرډ ډورن، هنري والټربېل، کپتان واګان، هوکس، ترومپ، کیپل، کاکس، هربرت 

  .پنزل، او نور یادولی شو
پیر دمحم کاکړ چې یوه  موږ په کورنیو کې. استاد پدغه څپرکي کې د نورو کورنیو او بهرنیو لیکوالو یادونه هم کړېده

  .ښونیزه پښتو پښویه کښلې ده او په بهرنیو ختیځپوهانو کې الماني ګویلدن شتیت، د ساري په توګه یادولی شو
استاد پدغه څپرکي کې یوې ډېرې موهمې . څپرکی وییرغاونه یا نورغاونې ته ځانګړی شویدی ۴همداراز د کتاب 

  .برخې ته ګوته نېولې ده چې هغه د پښتو ژبې وییپانګه ده
زه داسې انګېرم چې ښایي د نړۍ په بیال بېلو ژبو په ځانګړي ډول د وروسته پاتې ټولنو په ژبو کې چې هلته لوستي 

، ځني ټکي د پام وړ دي ، ځکه چې دغه ډلییز جوړښت لږکیو او دیرکیو په نوم شتون لري او نالوستي وګړي د
خپله ژبه   د ژبې دنګه والي او سوچه والي پر بنسټ د نالوستو ښېګڼه پدې کې ده چې. ښېګڼې هم لري او بدګڼې هم 

  .یې د نورو ژبو له اغیز نه ژغورلې ده
ګورو ه ېر لرې کوروکلي ، بانډو او ان کېږدیو ته سر ورښکاره کړو وبکه موږ د پښتو ژبې په تړاو له ښارونو ډ

  .چې د دوئی وییونه او ګړدودونه د پردیو ژبو له کلتوري او ژبني برید نه خوندي پاتې دي
په تاریخي ، ) ولې د لوستو په ځانګړي ډول د ژبپوهانو ښېګېنه پدې کې ده چې پښتو ژبه د ژبپوهنې په رڼا کې 

وڅېړي او داسې یې کره کړي چې د پوهنتون ژبه شي ، د طب ژبه شي او د یوې علمي ( پرتلیزه توګه  څېړنیزه او
  ژبې په توګه وځلېږي

همدا المل دی چې استاد پدغه .خو له بده مرغه زموږ لوستي بیا ډېر ځله د بلې ژبې په وییونو ډېره ډ ډه لګوي 
  .کې وییرغاونې ته ډېره پاملرنه کړې ده  څپرکي

څوک کوالی شي چې پردي وییونه او ( تضمین ) ژمندویي  که وییرغاونه ونه شي ، دا: دې اړه استاد کښلي دي پ
نو ځکه خو دېته ډېره اړتیا ( مخ1۰۱)،، دې په یوه ژبه او لیکدود پښتو ته راولېږدول شي ؟( اصطالحات)نومونې 

  .بنسټیزه توګه وڅېړل شي ده چې د وییرغاونې یا بیا رغاونې ټولیز آرونه او دویونه په
اسمي )او نو مبېلنګونه  (فعلي اشتقاقونه) ، کړبېلنګونه ( اشتقاقات)څپرکو کې د بېلنګونه  ۰-۱-/ دا رنګه د کتاب په

تونکو په تېره څېړنه شوېده چې لوس( له بېلګو او نمونو سره په ملتیا)تر سر لیکونو الندې یوه بشپړه ( مشتقات
، د پښتو څانګې شاګردانو ته د یوه درسي کتاب په توګه ځانګړي ډول د ژبو او ادب پوهنځي ، پهوپوهنتوني لوستوال
  .زیات ارښت لري

ژبنیز وییونه ، دریښې ، کړبېلنګونه ، بېلنګونو او مخبېلنګونو پر بنسټ د هرې ژبې د وییرغاونې لپاره زیات 
وییپوهنې ، وییرغاونې او په ټوله کې د ژبپوهنې په  په پښتو ژبه کې له هر چا زیات په علمي بڼه د. ارزښت لري

رڼا کې کوم بنسټیزه کار چې پدې هکله تر سره شویدی هغه د ډاکټر صیب زیار نه ستړی کیدونکی هاند او زیار 
  .دی

په نښلو داسې نوي وییونه د   استاد د ډېرو وییونو له مخې له یوه خپلواک ویي سره د مختاړي او روستاړي
  .له مخې رامینځته کړیدي چې پښتو یې ال شتمنه کړېده او وییرغاونې وییپوهنې

ر بنسټ ، له کې یو شمېر مثالونه راوړیدي ، لکه پوهنتون د میږتون پ( مخ 1/2)پوهاند زیار د همدې کتاب په 
سربېره په ، له دې ستون څخه( + -مړ)پر بنسټ له مړي ( مړستون )، مېلمستون د مړیستون تون( + -پوهن)پوهنه 

راوړي  پر بنسټ هم ډېر مثالونه( اسم)کړبېلنګونو او نومبېلنګونو کې هم استاد د یوه ویي د ګردان له مخې او د نوم 
، ، وخوړلوخوړ)ا تیرمهال ، ی، خوري، خورئ، خورېروخو( -خورم)په ( -خور)، دي چې ډېر په زړه پورې دي

  .ب کې لوستلی شیپه لسګونو نورې بېلګی پدغه کتا...  وخوړه
 ۷ ، په ځانګړي ډولر سر لیکونه پدی اړوند لوستلی شیکتاب کې نور ډې( پښتو وییپوهنه او وییرغاونه)همدا ډول 

ـ تر سر لیک الندې چې د کومو پښتو تړنګونو په اړه څېړنه شوېده د پام وړ ده ( ترکیبات)څپرکی چې د تړنګونه 
ر پدغه کتاب کې د احمد زیا.ي مبالغه به مې نه وي کړې چې پوهاند دوکتور م، ښایکه چېرې په ټوله کې داسې ووایم

، پرتلیزې او څېړنیزې ژبپوهنې په اړه داسې یوه ګټوره او هر اړخیزه څېړنه کړېده چې په پښتو تاریخي ژبپوهنې
  .ژبه کې یې هیڅ ساری نه لیدلی کېږي

، نو تاسو درانه لوستونکي که لکه سمندر کې یو څاڅکی و داسې ويد دی لپاره چې زما یادونه د دی کتاب په تړا
غواړئ د ژبپوهنې ، وییپوهنې او وییرغاونې په اړه بشپړ معلومات تر السه کړی یاد کتاب څو وارې ولولئ او ګټه 

 بس همدومره .ترې واخلئ


