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بامی ،بلخ بام بامیان
د وطن تاریخي ښار بلخ خو تر اسالم دمخه باختر بلل كېدى ،چي ددې كلمې یوناني تلفظ باكتریا دى ،اوډېر قدیم شكلونه
ئې ( :بخت ،بخد ،باخدي) دي چي دغه اشكال هم اوستائى ګڼل كیږي .په اوستائي ژبه ددې كلمې ریښه دا حروف لري
( :ب ،ا ،خ ،د ،ى) یا (ب ا خ د ر ى) چي هغه باخدي او باختر دى)1( .
د ویدا داتهروید برخه هم ددغه نوم شكل بالهیكا راښئي ،او وروسته د هندي آریانانو جنګي قصې لكه مهابهارت ،هم
ددغي كلمې شكل بلهیكا ضبط كوي ،ډار مستتر فرانسوى محقق وایي  :چي بلخ په پهلوي ادب كښي باخل  Bakhlلیدل
كیږي ،او  dhچي په بخدي كښي دى ،په زند كښي په  qlاوړي ،په سنسكریټ كښي باهلي  Bahliیا بالهي

Balhi

راځي .په اوستا كښي د بلخ صفت سریرا ( Sriraښكلى) دى چي وروسته دا صفت په (بامى) تبدیل سویدى ،بامى هم

(ځالند  ،ښكلى) معنا لري ،چي په زند كښې ریښه بامیا  Bamyaده)2( .

جیكسن معروف مستشرق لیكي  :چي د

اوستا یوه پ هلوي نسخه په سمرقند كښي موندلې سوې او د اتم مسیحى قرن ده ،هلته "بخل بامیك" ددغه كتاب د اتم
شاتروئیا كښي راغلى دى)3( .
د لغوي څېړني او فیاللوژۍ پر اصولو سم

په دې خبره كښي هیڅ شك نسته ،چي د ویدا پكهت او هم وروسته د

یوناني هیروډوت پكت ،دغه اوسنى پښتون دى ،چي د بخت او بخد او باخدي او بالهیكا او باختر سره اساسي نژدېوالى
لري ،او دا ښكاره كیږي چي باختر ،بخد او باخدي ټوله د (پكهت) او وروستي پكت او بخت او پښت او پښتون سره
داسي لغوي قرابت لري چي د یوې كورنۍ كلمې بلل كیږي.
ددې لغوي څېړني لمن خپره ده ،او اوس ئې دلته ښه پلټنه نه كوم ،ځكه چي زما د لیك مقصد بل دى ،په اسالمي دوره
كښي د بلخ د نامه سره بامى هم وینو ،او لكه لوړ چي وویل سوه ،دا نوم هم قدیم دى.
د پاړسو ادب په خورا زړو پاڼو كښي دا نوم وینو چي د بلخ سره دمضاف الیه یا صفت په ډول راځى مثالا:
فرخي سیستاني ( متوفي حدود  ٤2٩هـ ) وایي )٤( :

 - 1د اوستا فرهنګ ص  ،110د بمبئ طبع1٩10 ،م
 - 2د زند اوستا فرانسوى ترجمه ،ج  ،1ص  ،8نوټه  ،1٤د موزه ګیمه طبع 18٩2م
 - 3د زرواستر ښووني ،ص  2٧2-2٧1د ډارمستتر او جیكسن څخه یاد داښتونه ښاغلي ُكهزاد راكړي دي له ده څخه تشكر كوم
 - ٤د فرخي دېوان ،ص  10٩د تهران طبع
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مرحبا اى بلخ بامى هـمره باد بهار
از در نوشاد ،رفتي یا زباغ نوبهار
حكیم اسدي طوسي په ( ٤58هـ) هسي وایي )5( :

به فـرخ ترین حال ګیتي فروز
سپه رانـد از آمـل شـه نیمروز
سوي شیرخانه به شادي و كام
كه خواني ورا بلخ بامي به نام
فردوسى طوسى د ( ٤00هـ) په حدود وایي:

سوى بلخ بامى فرستاد شان
بسى پند واندرزها داد

شان ()6

بل ځاى وایي:

درم بسته از بلخ بامى برنج
سپرد ونهادیم یكسربګنج ()٧
انورى وایي:

"توان از بلخ بامى شد به بام مسجد اقصى"
عالمه ابوریحان البیروني چي د غزنوي پاچهانو د زمانې یو محقق مؤرخ او جغرافیاوال دى ،د ( ٤10هـ) په حدودو
د دنیا د مشهورو ښارو په ترڅ كښي د بلخ ذكر كوي ،او وایي چي " :بلخ واسمهُ فى القدیم بامى"()8
لكه لوړ چي مختصرا ا درښكاره كړه سوه ،بامى تل دبلخ سره یو ځاى راغلى دى ،او موږ ته د استعمال له ډول او مورد

څخه دا هم ښكاره كیږي چي بامى ددې ښار لقب ْو ،او یا ددې ښار په صفاتو او جغرافیوى اوضاعو اړه لري ،چي قدماوو
بامى بللى دى ،حتي چي البیروني غوندي لوى محقق چي دده قول ټینګ سند ګڼل كیږي ،هم وایي :چي پخوانو بلخ د بامى
په نامه باله.
دپاړسو ژبي د لغاتو پلټونكو او فرهنګ لیكونكو هم ددغي كلمې معنا لكه د استعمال له مورده چي ښكاره كیږي ،ضبط كړېده،

او زیاتي د تسمیې وجه او نور اطراف ئې نه دي ښكاره كړي مثالا  :یو فرهنګ لیكونكى د نورو د مخنیو په اقتفاء داسي

 - 5ګرشاسپ نامه ص  335د تهران طبع
 - 6شاهنامه ج  ،3ص  1285د لوللرس طبع
 - ٧شاهنامه ج  ٤82 ، 6د موهل طبع
 - 8قانون المسعودي  ،ص  ٤3د دهلي طبع
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لیكي  " :چي بامى د بلخ لقب ْو ،او تلفظ ئگې د راضي په ډول كیږي )٩( .د بامى كلمه چي سړى واوري ،ژر ئې فكر د

بامیان خواته هم ځي ،چي بامیان هم یو تاریخي ښار دى ،او ښایي چي د بلخ بامى او بامیان ترمنځ یو تسمیوي اشتراك
وي (.)10
مورخین داسي هم لیكي :چي بلخ ،بامى د بلخ بامیان په نامه هم ذكر سویدى ،بامى او بامیان دواړه مشهور دي.
بعضي ْ
( )11زكى ولیدي توغان چي د اسالمي اثارو او زړو كتابونو پېژندونى ،او داستانبول د پوهنتون (دارالفنون) د تاریخ
استاد اوپوهنوال دى ،هم وایي  :چي ښایي د بامیان نوم له بامى څخه اخیست سوى وي ،نو بامیان باید د "بلخیون" یعني د
بلخیانو په معني وي ،او ښایي چي د بامیان ښار د بلخ دخلكو مستعمره وه)12( .

لكه چي ددغو محققو تاریخ پوهانو راى چي ده باید هم ضرور د بامیانو نوم له بامى سره اړه ولري ،ځكه چي دا دوه
معروف او مشهور ښارونه هر وخت تر یوه اداره الندي وه ،یو ثقافت ئې درلود د یوه مدنیت مراكز وه نو لیري هم
نه ده چي موږ د عالمه زكى ولیدى خبره ومنو ،او د ګنج دانش پر روایت ویسا وكړو.
اوس چي تاسي ته تر یوې اندازې د بلخ بامى د نامه تاریخي او ادبي شهرت ښكاره سو ،نو به د بامى كلمې شرح د
پښتو ژبي له خوا هم الندي ولیكم چي دغه كلمه اصالا پښتوده ،او دا نوم هم پښتودى ،د پښتنو په اسماء الرجال كښي
موږ د بامى نوم اوس د یوه قوم په ډول وینو ،بامیزي د ابدالیو له زیرك څخه د پوپلزو په ښاخ كښي یوه پښه ده (،)13
او ددې قبیلې افراد تر اوسه هم په قندهار كښي سته ،د قندهار په اوسني ښار كښي یوه مخصوصه محله د بامیزو
كوڅه بلله كیږي ددې قوم په نامه.

په دې ډول خو بامى یو علم یعني د سړى نوم دى ،او موږ ته دا راښكاره كوي

چي دا كلمه د نامه (اسم) په ډول زموږ په اسالفو او پخوانو كښي مستعمله وه او دوى بامى پر سړو نوم ایښو .كه څه
هم د علمي قانون له رویه اسماء او اعالم معلول په علت نه دي ،مګر بیا هم د یوه علم اطالق پر سړیو باندي بېله
كومي نژدې یا لیري وجه تسمیې نه وي ،او كومه رابطه د اسم او مسمى تر منځ هم كله كله موجودیږي .كه موږ
دپښتنو اسماء الرجال او اعالمو ته ځیر سو دا به را ښكاره سي چي ددوي په پخواني ژوندانه كښي د قدرت او طبیعت
له مظاهرو سره رابطه ټینګه وه ،یعني دوى د یوه نوم د ایښوولو پروخت د هغو شیانو نومونه اخیسته چي هغه شیان
ددوي په حیات كښي داخل وه ،او دا هم هغه د طبیعي محیط یو غیر شعوري اغېزه ده چي پر ټولو مخلوقاتو باندي
جاري ده .او په پاي كښي د اجتماعي پوهانو له خوا دغه د"قانون تطابق محیط" په نامه یادیږي.
ښه ! اوس به نو وګورو چي بامى د څه شي نوم وو ،او له كومي خوا راغى چي د پښتنو په نوموكښې ځاى ونیو.
پښتانه د ګالنوسره ډېره عالقمندي لري او په دې غرو كښي طبیعي او غرني ګالن خورا ډېر كیږي ،مثالا  :په پښتنو
كښي جنډى خان ،پوپل ،ګالب ،غاټول او دغسي نور ډېر نومونه سته ،چي هر یو د یوه ګل نوم دى.
بامى هم ددغه ډول نومونو څخه ګڼل كیږي ،او اوس ښكاره اوڅرګنده او زباده سوې ده چي بامى هم د یوه ګل نوم وو.

 - ٩فرهنګ نوبهار ج ،1ص ٩8
 - 10فرهنګ انندارج  ،ج ،1ص 3٧8
 - 11ګنج دانش ( تاریخي جغرافیا) ص 1٤٤
 - 12د زكى ولیدى حواشي پر قانون مسعودي ،ص ٤3
 - 13حیات افغاني ،ص 118
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مثال :شیخ السعد بن محمد سوري (متوفي  ٤25هـ) چي د پښتنو یو خورا پخوانى شاعر دى ،په یوه قصیده كښي وایي)1٤( :

نه غټول بیا زرغونیږي په الښونو

نه بـامـى بیا مسېده كاه په كهسار
غټول یا غاټول یا خټول خو موږ پېژنو چي الله دى ،مګر بامى زه تراوسه نه پېژنم چي د كوم ګل نوم دى ،ښایي چي
غټول د الله عمومي نوم وي ،او بامى ئې بیا مخصوص خاندان اوفرعي قسم وي.
موږ ته دا هم ښكاره ده چي په بلخ كښي د اسالم دمخه یو معبد ْو چي نو وهار ،نوبهار ئې باله ،دا معبد خورا مشهور
ْو ،لومړى ئې په زردشتي مذهب او بیا وروسته ئې په بودایي مذهب اړه درلوده ،لوى لوى عمارتونه ئې درلودل ،او
مورخینو په قول ئې بیرغونه په ترمز
جګي جنډۍ پر دې معبد والړي وې ،له لیرو ځایو څخه ئې خلك لیدلو ته ورتله ،د ْ
كښي لیده كېدل دولس فرسخه لیري ( )15كه موږ په تاریخي سترګه وګورو ددې بیرغو آثار په خورا پخوانۍ زمانه كښي

هم وینو ،ځكه چي په اوستا كښي هم باخدى د جګو او لوړو بیرغو هیواد بلل سوى دى.
د ګالنو استعمال او وجود د بلخ په نوبهار كښي هم له قدیمه څخه وو ،ځگكه چي هغه معبد به هر كله په ګلو ښكلى
مورخینو هم لیدلى ْو ،یاقوت حموى چي خپل كتاب ئې تر  600وروسته كښلى دى ،د عمر بن
وو ،حتي دا رسم اسالمي ْ
االرزق الكرماني په روایت لیكي :چي نوبهار په بلخ كښي یو مشهور او لوى معبد ْو ،چي هركله به په حریر او نورو
ښكلیو ټوكرانو پوښلى ْو ،او د هغه ځاى د خلكو دا دود ْو چي یوه نوې او ښه بناء به ئې جوړه كړه نو په ګالنو به ئې
پوښله او د پسرلي پر وخت به ئې لومړني ګالن هم پردې نوبهار اچول ،او د نوبهار پر شا وخوا لكه ښار ډیري ودانۍ

وې ،چي زایرین به هلته اوسېدل)16( .
د یاقوت له دې روایته ښه څرګندیږي چي په پخواني بلخ كښي نوبهار ْو ،او په نوبهار كښي دخلكو دا دود ؤ ،چي په پسرلي
به ئې دا خونه په ګالنو پوښله ،ځكه چي بامى په پښتو د ګل نوم دى ،اوبلخ هم بلخ بامیان یا بلخ بامى بلل كېدى ،او ددغو
ګالنو استعمال د بلخیانو مذهبي دود او رسم ؤ ،نو هیڅ لیري نه ده ،چي بلخ په همدې سبب بلخ بامى ونومېدى ،او تراوسه
سرخ د پسرلي مېله په مزار شریف كښي جاري ده ،چي اوس د حضرت علي (رض) په ُمبارك مزار كښي
هم د ګل ُ
كیږي.
د ادب اوبالغت په علومو كښي دا خبره هم زباده سوېده ،چي یو لغت د زمانې د تېرېدلو او د محیط له ګرزېدلو سره
سم د معنى او استعمال له پلوه تطور مومى ،مثالا  :له حقیقته مجاز ته ګرزي ،او ډیري نوي نوي تقریبي معناوي پیدا
كوي.
د زړو آثارو په استناد د بامى معنى هم دوه احتماله مومي  :لومړى دا چي دا د زاړه سریرا (ښكلى) پر ځاي په حقیقي
مفهوم درېدلې وي ،نو ئې معنا هم (ښكلى) دى.

 - 1٤پټه خزانه  ،قلمي ص 20
 - 15یاقوت ،معجم البلدان  ،ج  ،8ص 320
 - 16معجم البلدان ،ج  ،8ص 320
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دوهم دا چي معنى ئې اصالا یو ګل وي ،ځكه چي د ګل اوښكلیتوب تر منځ یوه حقیقي او ازلي اوخلقتي او طبیعي عالقه
سته ،نو به وروسته د مجاز په ډول د (ښكلي او ځالند) په معنى مشهور سوى وى.
په دواړو صورتو د بامى كلمې اصل او ریښه په پښتو ژبه كښي سته ،او لكه لوړ چي ذكر سوه ،د پښتو بامى او د
بلخ بامى او بامیان تر منځ یوه ټینګه عالقه سته چي ما ئې بیان د تاریخي اسنادو په ویسا لنډ ولیكى)1٧(.

لمن لیكونه

 - 1٧كابل مجله 1322 ،كال  5مه ګڼه 33 - 32 ،مخونه
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