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 انجينر داؤد اڅک 

                                                                          ٢٠١٧ دسمبر ٢٧ 
  

  په پښتو او فارسي ادب کيوروستاړي ) وند، من، مند(د 
که موږ او تاسو د ادبياتو په لرغونتوب پسي څراغ واخلو، نو د تاريخ د ډيرو پړاوو او تيارو څخه په تيريدو به ، کله د 

 سره او کله به ھم د يونان د حماسي شاعر) ګاتو(ګيلګميش د منظومې سره کله به په اويستا کي د زردښت د ګاثو 

  .د جنګ په ھکله ئې ليکلي دي ) تروا ( ديسه په نامه د حماسي منظومو سره مخ سو چي د د ايلياد او ا) ھومر(

په ښار کي د سومريانو يو غښتلی او ) اوروک (  کاله مخکي تر ميالد د اوسني عراق د ٢٧٠٠ ًا ګيلګميش ھم تقريب

ب ډير لرغونی ، پراخ او د بانډار معنا داچی اد. نامتو پاچا وو چي نوموړې منظومه دده د ژوند او جنګوو بيان کوي 

  :وړ مفھوم دی ، خو زه ئې په لنډ ډول او لږو ټکو کي داسي درپيژنم

ښايسته او نازولې برخه ده چي د ټولني بيل او جال جال اړخونه په ښکلي ، خيالور او ) فرھنګ( ادب د ښکارھنګ 

  :ی چي ِځکه نو د اديب او عالم توپير ھمدا د. عاطيفي انداز کي تمثيلوي 

په ھر ادب کي . ِ اديب تل په ښايسته شي يعني ښکال پسي ګرځي ، خو عالم بيا په تجربه پسي لستوڼي را نغښتي وي 

کارول سوي وي په ھغه کچه به ) پسوند ، پيشوند(چي ساده او ښکلي کليمې ، معنا لرونکي  وروستاړي او مختاړي 

شعر او نثر ويشل سويدی د نورو مفاھيمو په شان واحد او منل ادب چي د شکل له مخي پر .  ادب ښکلی او روان وي 

  .سوی تعريف نلري 

 ادب په لغوي لحاظ د پوھي ، ښکارھنګ ، فضيلت ، ھنر او اخالقو په مفھوم دی، خو په اصطالح کي بيل بيل تعريف 

  :سويدی چي يو عام تعرف ئې په الندي ډول دی 

کلي او په لوړه سطحه بيان سوي وي څو د اوريدونکي يا لوستونکي پر ادب ھغه خبري دي چي د عاميانه بيان څخه ښ

  .يعني خيالور او د احترام خاوند وي چي د مکتوبي بيان سره ئې توپير په ھمدغه کي دی . ثر وښندي أاحساس باندي ت

او فارسي ادبياتو د وروستاړي يا پسوند کارول دي په پښتو ) وند، من، مند(اوس به راسوو خپل اصلي بانډار ته چي د 

اوس زما مقصد ھمدادی . موږ او تاسو وينو او اورو چي نوموړي درې وروستاړي د يوه مقصد لپاره پکاريږي . کي 

  . څو ثابته کړم چي کوم پسوند يا وروستاړی درست او د معنا خاوند دی 

  .ځانګړو کليمو کي پکار لويږي په فارسي ادبياتو کي په عام ډول نه بلکه په ) وند(تر کومه ځايه چي ليدل کيږي 

  .شھروند :  لکه 
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د بيلګي . په بيلو ژبو او بيلو رواياتو کي بيل بيل معنا سويدی ) وند(په ھکله پلټنه کړيده خو ) وند(                 ما د 

  :په ډول اغلي محبوبې خپلواک د شھروند په ھکله ژباړه کړيده او په يوه برخه کي ئې داسي ليکلي دي 

د  د شھروند ويی په دری ژبه کي له دوو کليمو څخه جوړه ده چي يوه ئې شھر او بله ئې د وند وروستاړی دی،« 

معين په قاموس کي راغلي دي چي شھر د لويي ودانۍ په مانا ده چي پکي لوی سړکونه ، کوڅې ، کورونه او 

 تبعه يا تابع په مفھوم کاريده او د وند په فارسي کي شھر د. دوکانونه وي او ھمدارنګه د مملکت په مانا ھم ده 

معنا ورکوي چي زما په اند د ) خدای تابع ( پدې صورت کي د معين شھروند د . » وروستاړی د خدای په مانا کاريده

  .اوسني شھروند سره ھمږغي نلري 

 چي Netizenاو )  شھروند ( Citizen: څخه ترجمه سويدی لکه  ) zen( د انګليسي ) وند( په فارسي ويکپيديا کي 

 کي د امريکايي مايکل ١٩٩٠  اصطالح په کال Cybercitizen يا Netizenد . سره ترجمه سويدی ) نيت وند ( په 

ھابن لخوا رامنځته سول چی د انترنيتي ښاري يا شھروند انترنيتي په معنا دی ، څوک چی په ورځنيو چارو کي 

  .انترنيت ډير کاروی 

سفانه چي څه مي و نه أمت  معنا پيدا کړم خوzenو کي کوښښ وکړ چي په پورته کليمو کي د  ما په انګليسي قاموسون

  : يوه معنا مي پيدا کړل او ھغه داچي .  موندل 

Zen سر نه لګوي چي دلته د سيتيزن .  د بودايانو ھغه فرقې ته ويل کيږي چي د عبادت او رياضت پلوي کوي .

  .      معنا ګونګه او مبھمه ده ) وند ( کي ھم د ) نيت وند ( او ) شھروند ( ھمداسي د فارسي په 

) بدخوند( خاوند ، خوند ، بدخ وند اصآل د پښتو کليمه ده چي د ميوند ، ژوند ،) وند ( تر کومه ځايه چي ما پلټنه کړيده 

  . او مړوند په شان نورو کليمو کي ھم ليدل کيږي ) پيوند(، پې وند ) ن شپو( ، ارغ وند ، پووند ) اخوند ( اخ وند 

  : د معنا په ھکله د اردو ژبي ژبپوھان په خپله ويکپيديا کي داسي ليکي ) وند(د 

  .په شان کليمو کي استعمال سويدی ) خداوند ( ويل کيږي او د ) وند(تر منځ خالي ځای ته ) ابرو ( د وروځو 

تايي وروستاړو سربيره داسي ريښتني او معنا لرونکي وروستاړي لري چي ھم په ځانګړي ډول او پښتو ژبه پر اوس

  . او داسي نور ) وان ( ، ) وال ( ، ) تون : ( ھم د کليمې سره په ګډ شکل کي معنا ورکوي لکه 

بايد د نورو کليمو سره  په ټوله کي وروستاړی او مختاړی د تړلو يا يوځای کولو دنده لري ، ځکه نو مستقيل ندي او 

  .يو ځای وي 

وروستاړی ) من ( پر ځای د ) وند ( په پښتو ادب کي ھم په پراخه کچه ليدل کيږي چۍ ډير محترم ليکواالن د 

معنا او ريښه پيدا کړم ، خو بيا ئې ھم ډير ) من ( کاروي، پداسي حال کي چي ما و نکړای سول په پښتو ژبه کي د 

  .ه پکار وړي ليکواالن په ټينګار سر

  .ځواکمن ، ھنرمن ، ګيله من او داسي نور :  لکه 

کي چي درې واړه يوه ) څرمن ( او د پښتو په ) چرمن ( د سانسيګريت په ) جرمن ( په اويستايي ) من ( که څه ھم 

 کی چی د شپې  معنا ورکوي ليدل کيږي خو ما تر اوسه ندي) جرمن ( معنا لري او ھمداسي د سانسيګريت په  

  .  په ځانګړي ډول څه معنا لري ) من ( موندلي چي 

او ) وند(لحاظا زه ټولو ښاغلو ليکواالنو ته وړانديز کوم که موږ په ګډه سره د فارسي دري او پښتو په ادبياتو کي د 

 ګډه استعمال کړو ګټه به ئې داوي چي يو به خويندو ژبو) مند ( پر ځای يو ګډ او معنا لرونکی ورستاړی يعني ) من(

  .عي او معنا لرونکی ورستاړی به په ټولو ادبياتو کي رواج سي يادبي کليمه لرلې وي بل داچي يو طب

   .معنالرونکی، ښکلی او د طبعي ژبي لرغونی لغات او وروستاړی دی چي ما ئې په ھکله پلټنه کړيده) مند(معنا داچي 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

وي لري ، زما د خبري ثبوت پخپله د اويستا کتاب دی د اويستايي ژبي لغات دی چي د پښتو ژبي سره نژدې خپل) مند(

که موږ او تاسو په اويستا کی د ارياناويجه په شمول ھغه شپاړس سيمی يا ملکونه وګورو کوم چي اھورامزدا و . 

  .زردښت ته  معرفي کړيدي نو سمدستي به يو د ھغو شپاړسو ملکو څخه چی په يولسمه شميره کي راځي ھلمند ووينو 

  .په بيلو اثارو کي د بيلو ليکواالنو له خوا په بيلو شکلو ليکل سويدی ھلمند 

صرف د . ھيرمند ، ھيرميد ، تومانت ، ھرمند ، ھنتومنت ، ايری مانتوس ،ايتي ماندروس، ايتامند او ھيوميت : لکه 

ھرمن او « لمند ئې د کي چي د ګوډ تيمور د فتوحاتو په ھکله ئې ليکلی دی ھ) ظفرنامه ( نظام الدين شامی په کتاب 

ځکه چي د ھلمند تر ټولو لومړی او اصلي  شکل . په ډول راوړی دی چي يقيننآ تحريف سوی شکل دی » ھلمن 

ھئيتومنت په سانسګريت کي سئيتومنت راغلی دی ، ځکه چي په . دی ) ھئيتومنت  ( Haētumantاويستايي  

  . ھوما او سوما  :  ه اوښتې ده لک) س (په  ) ه( سانسيګريت کي تل د اويستا 

 فصل کي ھم تائيد ٢٢ او ٢١په ) بندھشن يا بندھش ( د زوی قرنبغ  د کتاب ) داويه ( د ھلمند اويستايي شکل د 

  . مه برخه کی ھم په عين ډول ليکل سويدی ١٣ھمداسي د ونديدا په لومړي فرګرد او  . سويدی 

  .د درلودونکي ، خاوند يا صاحب په معنا دی ) منت يا مند ( عنا او په م) ورخ، ورغ ( د اوبو او د اوبو د بند ) ھئيتو (

  ...  .د ځواک خاوند = د عزت خاوند ، ځواکمند = يعني عزتمند 

عي ژبي کليمه ھم ده چي کارول به ينه يوازی معنا لرونکی ورستاړی دی بلکه يوه ښکلې او د طب) مند ( پايله داچي 

  .ئې ھم معنا ولري او ھم ښکال 

  

  

٢۶ – ٢٠١٧ -  ١٢  

  

  

 

  
 
  


