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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ می ١٨

 

  ؟»ښاغلې « که »آغلې « 
 

کي (ٻرو ادبي اثارو کې بي په خورا ډد پښتو له داسي لرغونو ټکو څخه دي، چي د دې ژ» ښاغلی « او» آغلی « 

له پخوا څخه تر اوسه پوري د پښتو په ) مؤنث( او ښاغلې ) مذکر( ښاغلی .  پرٻمانه بولگې او مثالونه گورو) يې

له ) مؤنث( او آغلې ) مذکر(  لوٻديځه لھجه کي ژوندي او مستعمل ټکي دي؛ په داسي حال کي، چي آغلی -جنوب 

  . خبرو او محاورو کي مړه دي ډٻرو وختو راھيسي د خلگو په ورځنييو

ھيڅ شک او شبھه نسته، چي د ژبي د زړو او نابابه ټکو را ژوندي کول او بيرته رواجول د لغوي زٻرمي د 

پراخولو او بډايولو له اړخه، ډٻر معقوله او گټوره خبره ده؛ خو سره له دې ھم دا کار په ټولو شرايطو او حاالتو 

يږي؛ ځکه د ټولو ژبو، له ھغې ډلي څخه د پښتو ځيني کليمې، عبارتونه، کي ھرومرو تر برياليتوبه نه رس

محاورې، اصطالحات، انگٻرني او داسي نور ژبني جوړښتونه د ټولني د ھر بل ژوندي موجود غوندي تر يوې 

او دې بدلون . ټاکلي دورې وروسته له استعماله لوٻږي؛ او ځای يې د خپلي يا پردۍ ژبي ځيني نوري کليمې نيسي 

اوښتون  ته بايد په واقعيت کي د کليمو د ژوند او مرگ  ھغه قانون و وايو، چي د سياسي، اجتماعي، فرھنگي، 

د دې استدالل له . فکري او اقتصادي شرايطو پر بٻلوالي او توپير سربٻره، پر ټولو بشري ټولنو يو راز واکمن دئ 

بيا را ژوندي کٻدو او رواج موندني ته سياسي، اجتماعي، مخي نو، تر ھغه مھاله چي په ټولنه کي د زړو کليمو و 

کلتوري ، فکري او اقتصادي امکانات برابر نسي، د يوې مړې او نابابه کليمې را ژوندی کول ھم  د / کولتوري

بيا را برسٻره » آغلې « زموږ په رسمي او مطبوعاتي ژبه کي د. پسرلنۍ ھيښمې په شان، ډٻر پايښت نسي کوالی 

 ماته ھمداسي ھيښمه ښکاري؛ ځکه دا ټکی له پٻړييو راھيسي د پښتنو په ورځنييو خبرو او محاورو کي کٻدل ھم

. په خواشينۍ سره يې په را ژوندي کولو او بيا دودولو کي ھم ژور او ھراړخيز پام نه دئ سوئ . مړ سوئ دئ 

ه څه مانا راغلئ دئ؛ له گرامري د پښتو په ادبي متونو کي، پ» آغلی « راسئ په الندي کرښو کي وگورو، چي 

  پلوه څه حالتونه لري؛ او په اختصاصي ډول يې و ښځو ته کارَونه، علمي جواز لرالی سي که څنگه؟
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پټي خزانې « د محمد ھوتک د ) ع١٩٨۴/  ش١٣۶٣ - ع  ١٩١٠/ ش١٢٨٩(   ارواښاد عالمه حبيبي -لوی استاد

و تشريح ته » آغلي « ، ښکارندوی، په يوه قصيده کي د په حاشيو کي د غوريانو د دربار د نوميالي شاعر»  

   ١» . يای مجھول ه مؤنث آن آغلې ب. آغلی بمعنای زيبا و آراسته و خوشگل و قشنگ است « : داسي کښلي دي 

اروا دي خدای تل ښاده ) ش١٣٨٣ -١٣٠٠(   عالمه عبدالشکور رشاد -د پښتو ژبي او ادب د وتلي او منلي استاد 

پر  مخکنۍ » آغلي « لري، چي په بٻالبٻلو پښتو متونو کې د خپلو ژورو څٻړنو او موندنو له برکته، د او خوشاله 

زبرگ، د روحاني / ښه سړی، بزرگ( سربٻره د ھغه مجازي مانا ) کښلی، پی مخی/ ښايسته، ښکلی( حقيقي مانا

 فاضل استاد د عالمانه څٻړنوپه روڼا دلته د ھمدې دروند او.  او گرامري حالتونه ھم را ښوولي دي ٢ )برخي تښتن

بٻالبٻل حالتونه بيانوو؛ او بيا په پښتو کي د ښځو د احترام، تعظيم او تکريم دپاره ھغه » آغلي « کي لومړی د 

  . مناسبه او معقوله برٻښي » آغلې « کليمه ښيو، چي په څو دليله تر

  : گرامري حالتونه بٻالبٻل » آغلي « د پښتو په ځينو لرغونو ادبي متونو کي د 

د غوريانو د دربار شاعر، ښکاروندوی، په خپله ښکلې پسرلنۍ قصيده کي دا ټکی د مذکر صفت په بڼه داسي کار 

  :  کړئ دئ 

   گل راويوست آغلیله مړو خاور يې 

  ٣وچ او غر يې کړ له جنتونو

 حالت کي (cumulative)تيپه ديوان کي ددې کليمې مذکر جمع، په معي)  ھـ ق١١٨۶ - ١١٣۵( د  احمدشابابا

  : په بڼه، داسي راغلې ده  » ᾱǧaliآغلي « د

  !خسته زړونه آلوده دي محمده

  !نظر وکړه چي پوده دي محمده

  که دا نفس وشيطان ډٻرکوي جنگونه

  ۴ ! را سره دي محمده آغليستا

ډول، داسي په  » ᾱǧalyaآغليه « مؤنث جمع د» آغلي « ښکارندوی د ھمغي قصيدې په يو بل بيت کي د 

  :راوړې ده 

  پښتونخوا ښکلي ځلمي چي ځغلي ھند ته 

  ۵  پيغلي کاندي اتڼونهآغليهنو 

آغله « د مؤنث مفرد دپاره د » آغلي « د خوشال خان خټک د زوی، عبدالقادر خان خټک، په ديوان کي د 

ᾱǧalǝ «  کليمه راغلې ده:  

  پر الري تلمه، په مخه راغله

  ۶هآغلپه مخ تر گل وه، ښايسته 

دا کليمه په )  ھـ ق کي مړ١٠٠٢کي د نعمت هللا ھروي د روايت له مخي په » مخزن افغانی « په( شٻخ تيمن 

  : حالت کي د مذکر مفرد دپاره داسي کار کړې ده (vocative)ندايي

  د څښتن پار دئ ھٻر مي نه کړې

  ٧مخ چي په يانه کړې! آغليه

  :، داسي راوړې ده پيرمحمد کاکړ، د جمعي دپاره په ندايي حالت کي

  حصار د ميني په لوی کړنگ سوم
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  !آغليواوس را رسٻږئ خپلو 

  .درې سره د موصوف پر ځای استعمال سوي دي » آغله، آغليه، آغليو« په وروستييو درو مثالو کي 

چي د (  ھـ ق په شا و خوا کي د آغل له مصدر څخه ١١١٨د خوشال خان خټک زوی، صدر خان خټک، د 

په شکل د ماضي زمانې د واحد مذکر غايب صيغه  » ᾱǧayآغی « د)  او ښه ايسٻدلو مانا به لريښايسته کٻدلو

  :جوړه کړې ده 

  چي آدم ور لره راغی 

  ٨آغی در، دٻوار باندي ښه

ماضي مذکره مفرده غايبه صيغه » آغی « د صدر خان خټک د زمانې يو بل شاعر، مصري خان گگياڼي، ھم د 

  :راوړې ده 

  لې راغلې، په خپل قوم کي ښه آغلېله ِحجازه د

  ٩ !، اې د درست اولس سينگاره آغیقوم کل په تا ښه

  . مانا لري، چي د ماضي زمانې د واحد مخاطب صيغه ده » ښه وايسٻدئ « د » ښه آغلې « په دغه بيت کي 

  :مؤنثه بڼه داسي راوړې ده » آغلي « عبدالقادر خټک په يوسف او زليخا کي د 

  د يوسف کجاوه راغله 

  ١٠آغله نھايت ښايسته

او » ښايسته « نظم کړٻده، آغی کليمه د)  ھـ ق١٢٣٣ -  ١١۵۵( د جھاندارشاه په کيسه کي، چي احمدي صاحبزاده 

  :دواړي ماناوي ورکيي » ښه و ايسٻدئ « 

  دی ترې وجاروت  زر کور وته نور راغی

  ١١آغید مسجد خلکو ته ستوري په رنگ 

  :دواړه راغلي دي » ښاغلی « او » آغلی « په يوه بيت کي )  ھـ ق ١١٠٠  - ١٠٢٢(  خټک د خوشال خان

  چي ښه جمال لري ھغه ښه خال لري

   ١٢ دئ ښاغلی دئ خال دي آغلیمخ دي 

: اوس پوښتنه دا ده . بٻالبٻل گرامري حالتونه وليدل » آغلي « د پښتو ادب د مشھورو شاعرانو په کالم کي مو د

سره استعمال ) مذکر او مؤنث( گه يوازي و ښځو ته اختصاص پيدا کوالی سي، چي له دواړو جنسوھغه صفت څن

وايو، بيا نو  » ᾱǧaleآغلې « که ښځو ته ! سوئ دئ؛ بلکي تر ښځينه جنس له نارينه جنس سره ډٻر راغلئ دئ؟

و ته سم گڼل کيږي ځکه ھغه څه چي و ښځ! نه وايو؟»  ᾱǧalay آغلی« د څه دليل له مخي ونارينه وو ته 

وايو؛ او ښځينه وو ته بې څٻړني او » ښاغلی « ونارينه وو ته ھم بايد سم و بلل سي؛ حال دا چي نارينه وو ته 

  . راپورته سوه » آغلې « پلټني

 لوٻديځه لھجه کي د ښځينه جنس د احترام، تعظيم، تکريم، ښکال او ښايست - کله چي په لرغوني ادب او جنوب 

و گور به گوره کولو ته ) آغلې( ژوندۍ او مستعمله کليمه لرو، بيا نو د مړې او نابابه کليمې » غلې ښا« دپاره د 

له داسي ژبپوھانو څخه بايد پوښتنه وسي، چي په يوه نامناسب ځای کي د دغه راز مړې او متروکي ! څه اړتيا وه؟

ماته خو په دې ! ليمې له چلنده نه باسو؟کليمې په را ژوندي کولو سره، په لوی الس د خلگو ژوندۍ او مروجي ک

ته غاړه »نوښتو« ايا خلگ به دې ناسمو او نامعقولو . کار کي د ژبپوھني، عقل او منطق ھيڅ څرک نه ښکاري 

مگر په دې ساده او روښانه حقيقت مو سر نه خالصيږي، چي خلگ ھمٻشه د خپلو کليمو، عبارتو، ! کښٻږدي؟
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ايا . اسي نورو ژبنييو او فرھنگي ميراثو په ساتنه کي تر وسه وسه مقاومت کيي محاورو، اصطالحاتو، متلو او د

دا کار په څرگند ډول نه ښيي، چي زموږ ځيني تلواري ژبپوھان، ليکوال، شاعران، ژورناليستان او نور فرھنگيان 

  !په ژبه کي د پلټني او څٻړني پر ځای د احساساتو او بې خبرۍ له مخي پرٻکړي کيي؟

له پٻړييو پٻړييو  » ṣᾱ́ǧaleښاغلې « او  » ṣᾱǧ́alayښاغلی «  محقق او مدقق ژبپوھان پوھٻږي، چي د پښتو

 لوٻديځه لھجه کي په مذکره او مؤنثه صيغه پراخ استعمال لري؛ مثالً په -څخه تر اوسه پوري د پښتو په جنوب 

احمد چا « ، » خٻښ دئ ښاغلیتر ټولو شيرين اخښی « : کندھار کي د نارينه د درناوي، قدر او عزت دپاره وايي 

او داسي » ! ورسه ته ھم د ھغو ښاغلو په ډله کي کښٻنه« ، » کئ، چي په ھر کار کي بابايي کيي؟ ښاغلیدونه 

 ال ھره ورځ ښاغلېڅو مياشتي تٻري سوې؛ خو دا « : په مؤنثه صيغه کي داسي استعماليږي » ښاغلې « . نور 

 مٻلمنه دي والړه که دلې ده؟ ښاغلېآ !  نازو« ، » و ھيڅ کار ته الس نه ور وړي پر کوربچه ناسته ده؛ او د کور

د خوشال خان خټک . او داسي نور » شينکۍ که ښاغلې نه وای، خلگو به دونه غوړمالۍ نه ورته کوالی «  ، »

  :داسي راغلې ده ) ښاغلې( په يوه څلوريځه کي ھمدا مؤنثه صيغه 

  ه   دښاغلېتر سر تر پايه ليال 

  سينه يې ځکه د مجنون داغلې ده

  مينه څه ھسي آسانه نه ده

  ١٣ چي بٻځايه په چا راغلې ده

« په داسي حال کي چي . د پښتو لرغوني؛ خو تر اوسه ژوندۍ او مستعملي کليمې دي » ښاغلې « او » ښاغلی « 

کله چي .  کي مړې دي له عمرو راھيسي زموږ په ورځنييو خبرو او محاورو» آغلې « او » آغله « ، »آغلی 

زړې کليمې په ژوندۍ او مستعمله بڼه لرو، بيا نو د نامناسب مفھوم دپاره د مړو او متروکو ټکو و را ژوندي کولو 

) ISTRESSM(  او مسيز)MISTER(ميسټر/ لکه څنگه چي د انگرٻزي ژبي ميسټه. ته ھيڅ اړتيا نه پٻښيږي 

ھم د شکل او مانا له پلوه يو له » ښاغلې « او » ښاغلی «  لري، اُنسَتج او ھمرنگي بشپړه کي منځو خپلو په کليمې

په بله وينا کله چي . لري، بلکي دواړي د يوې کليمې مذکر او مؤنث  شکلونه دي  َتجاُنس اوبله پوره ھمرنگي 

»  آغلي «او »  ښاغلي « و وايو؛ حال دا چی د» ښاغلې « وايو، ښځي ھم ته بايد ھرومرو » ښاغلی « نارينه ته 

« او ښځي ته » ښاغلی « په بله وينا نارينه ته . ھمرنگي نه ليدل کيږي ) معنوي( تر منځ دا شکلي او مانوي 

 ١٣۶٣ -ع ١٩١٠/ ش١٢٨٩(   ارواښاد عالمه حبيبي -که څه ھم  د لوی استاد.ويل ھيڅ منطق نه لري » آغلې 

« ؛ خو سره له ھغه ھم له ١۴جوړ سوئ دئڅخه » آغلی « او » ښه « له » ښاغلی « په باور ) ع ١٩٨۴/ ش

د دې داليلو له مخي نو په زغرده . سره  په جوړښت،  شکل او مانا کي واضح توپير او بٻلوالی لري » آغلي 

زموږ تلواري ژبپوھانو بايد و مطبوعاتو ته د . ډٻره مناسبه او معقوله ده » آغلې « تر » ښاغلې « ويالی سو، چي

  .مخکي د ھغې پر ټولو اړخو ژور فکر کړئ وای دې ټکي تر را ايستلو 

  

  لمنليکونه

   .۵١)  ١٣٢٣پښتو ټولنه، :  کابل ( ء محمد ھوتک   پټه خزانه عبدالحی حبيبي، تصحيح  و تحشيه و تعليقات ١

د کابل پوھنتون د ژبو او ادبياتو : کابل . ( ، دوې برخي د پټي خزانې فرھنگ  پوھاند عبدالشکور رشاد، ٢

   .١٠)  ١٣۶٢پوھنځی،

   .١١؛ رشاد  ۵١ پټه خزانه  ٣
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