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ماخذونه
كومه تتبع چې زه ئې له څه وخته د پښتو په شاوخوا كښې لرم او
هغه الهامات چه وخت په وخت د يوې ذهني توجه په اثر كښې ماته
پيدا شويدي د يوې رڼا په صورت ئې له ما سره د دې كتاب په ليكلو
كښې مرسته كړېده وروسته تر دې ځينې متفرق يادداشتونه او د پښتو
او فارسى قاموسونه لكه بيلو ،راورټى ،برهان قاطع او هغه كتابونه
چه په لسانياتو او لساني مسايلو باندې بحث كوي لكه د جرجى
زيدان فلسفة اللغويه يا سخندان فارسى او ځينې متفرق مقاالت د دې
كتاب ماخذونه بللى شو .مګر پخپله پښتو ژبه اصلي او اساسي ماخذ
دى او هغه ذهني واردات چه د هر چا دپاره منحصر بفرد نسخه وي
او د دماغ محصول بلل كېږي د كتاب اصلي عنصر بلكه روح ګڼلى
شم.
((الفت))

أ

ب

بسم اهلل الرحمن الرحيم

نوى افكار
كه سړى د انسان ذهني او فكري حال له نظر الندې ونيسي او د بشر دماغى
اكتشافات د زمانې او تاريخ په صفحه كښې ګوري يقين به وكړي چه هر نوى فكر په
لمړى وخت كښې ډېر غريب په نظر راغلى او هر چا ته لكه جنون او لېونتوب ښكاره
شويدى مګر همدغه جنون د دنيا د ډېرو اشخاصو د محدود او محصور ذهنيت پرده
څېرلى او يوه نوى رڼائې خلقو ته څرګنده كړېده.
ډېرو پوهانو او الرښودونكو په اول وخت كښې د هغې خندا صله اخستى ده چه د
ملنډو او مسخرو په وخت كښې پيدا كېږي مګر وروسته د ملتو او اقوامو په تحسين او
آفرين بدله شوېده.
د دې خبرې مطلب دا دى چه ډېر حقايق په دنيا كښې په خوارو سترګو كتل
شويدى مګر وروسته ئې احترام او تقدير شويدى نو كه كله ستاسې په مغزو كښې كومه
نوى رڼا د يوې برېښنا په څېر وځلېږي هېڅكله ورته په سپكه سترګه مه ګورئ او د چا د
منلو او نه منلو پروا مه كړئ!!.
ډېر ځله سړى يو خوب ويني او هغه ټكى په ټكى رښتيا شي ډېر كرته سړي ته په
ويښه يوه سودا پيدا شي او هغه حقيقت پيدا كړي.
كه تاسى خپلو نفسي كيفياتو ته ښه ځير شئ كله سړى يو ځاى يا يو وضعيت وينى چه
هغه ورته اشنا معلومېږى ،نو بيا وايم چه خپلو تصوراتو ته په بې اعتنائي ونه ګورئ او
تعقيب ئې وكړئ.
كه تاسې د دنيا د مخترعينو حال او احوال په نظر كښې ونيسئ يا د هغو فالسفه ؤ
ژوند ته وګورئ چه دنيا ته ئې نوي افكار او نظريات راوړي دي هغوى ته به هر چا په
پټه او ښكاره ليونيان ويل او سودايان به ئې بلل.

ميرزا بېدل وائي( :كه چېرې له نبوته منكر نه ئې د خطراتو استقبال هېڅكله بې
تعظيم مه كوه).ډېر ځله د سړي كاله ته مسافر مېلمانه پېښېږى چه د ډېر فضيلت خاوندان
وي مګر سړى ئې نه پېژني نو دغسى مېلمانه كه څه هم په ظاهره له ګرد او غبار څخه ډك
وي او خوار و زار معلومېږي د قدر او عزت حق لري چه بايد سړى ئې له حال احواله
ځان خبر كاندى.
پدې ټولو خبرو كښې د غرض ټكى دا دى چه كله كله سړي ته ځينې افكار او
نظريات د يوې سودا په څېر يا د يوه موهوم خيال په ډول پيدا كېږي او دى د دې المله
چه خلق به پرې وخاندي او نه به ئې مني هېڅ نه وائي او پټه خوله ناست وي.
د دغسې ډار او وېرې بت بايد ارومرو مات كړ شى او د نظرياتو مخه هېڅكله ونه
نيول شى -د يوه كام د ذهني ارتقا او دماغي انكشاف دپاره دا كار خورا ضرور او الزم
اېسي.
انسان بايد تر يوه حده پخپل فكر باندې يقين او اعتماد پيدا كړي ځكه چه ډېر ځله
د خيال په رڼا كښې ښه ښه نظريات جلوې كوى او د ذهن په ښيښه كښې صحيح افكار
منعكس كېږي چه بايد هر ګوره ئې ښكاره او څرګند كړو.
هره نظريه چه په اول وخت كښې ښكاره كېږي ښائي چه څه سهوې او څه حقايق
پكښې وي د فكر خاوندان د ډېر لږ حقيقت دپاره ډېرې سهوې عفوه كوي او قدر ئې
كوي.
خبره په تمهيد ډېره غټه او درنه شوه ،زما دپاره همدومره كفايت كوي چه ښاغلو
لوستونكو ته دا څرګنده كړم چه زه د خپلې ژبې (پښتو) په شاوخوا كښې خپل خواره
واره افكار را ټولوم ،زما پدې پريشانه خوب كښې به هر هرڅه وي يعنې صحيح او غلط
دواړه به لري او ښائي چه ځينو كسانو ته اضغاثُ احالم معلوم شي مګر دا خو ښكاره ده
چه د هرې ژبې لمړى تحقيقات نواقص لري او همدغه ناقص تحقيقات وروسته تكميل
شي او علمى اساس پيدا كړى.
ډېر ځله يو غلط تحقيق د حقيقت د كشف باعث كېږي او د خپل ضد د معرفت وسيله
شى -څوك چه د سعى او عمل طرفداران دي هغوى به ماته دا حق راكړي چه زه بايد
خپله هغه سودا چه د تتبع په الره كښې ماته پيدا كېږي ښكاره كړم او څه وليكم.
زه پخله هم دا ښه ګڼم چه بايد خپل ځان او خپل افكار پټ نكړم ځينې كسان وائي
چه د تصنيف خاوند خپل ځان د مالمتۍ هدف ګرزوي او خپل مس ښكاره كوي مګر
ماته دا بده ښكاري چه سړى خپل مس د زرو په نامه خلقو ته معرفي كوي يا ئې بيخي
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پټ ساتي چه ګوندې خلق ورباندې بل شان ګمان وكړي .څومره چه ريا ښه كار نه دى
همدومره تلبيس هم بد كار دى.
د همدغې مفكورې په اساس د لوى خداى په مرسته او د خپلې ملي ژبې د مينې
په باعثتيا د دې اثر په ليكلو پيل كوم.
دلته د لغاتو په اصل او ريشه باندې بحث كېږي او د ځينو لغتونو د تركيب او اشتقاق
په شاوخوا كښې خبرې كوم مګر د اشتقاق له كلمې څخه بايد دا ګمان پيدا نشي چه
دلته به د پښتو هغه صرف ليكل كېږي لكه چه ګرامر ليكونكى ئې ليكي او له مصدر څخه
د ځينو كلماتو لكه -:ماضي ،فعل حال ،اسم فاعل يا داسې نور ...د جوړېدلو الرښئ.
دلته مقصد له اشتقاق څخه هغه اشتقاق دى چه په عربى صرف كښې اشتقاق كبير بولي
چه هغه د دوو كلمو ترمينځ په لفظ او معنى كښې يا يوازې په لفظ كښې تناسب پيدا كول
دى لكه -:شوملې او شومل  -ګروه ،ګرېوان  -غوږ ،نغوږل  -چه يو له بل سره  -لفظي او
معنوي نزدېوالى او مناسبت لري او همدغه مناسبت دا خبره ثابتوي چه دغه راز الفاظ
يو له بله جوړ شوي او اخستل شويدي چه دغو اخستلو يا جوړېدو ته اشتقاق ويل كېږي
مګر دا اشتقاق په ځينو مثالونو كښې له عام نظر څخه پټ وي او هر څوك ئې نشي منلى
ځكه چه دغه راز تحقيقات لږ څه نوي دي او لكه ځينې نور مسايل عمومى ډګر ته نه دي
راوتلي چه هر څوك ئې ومني او تصديق ئې وكړي.
ډېر ځله په ځينو مجالسو كښې سړى له يوه او بله اوري چه په ځينو كسانو باندې
خاندي او په بعضې اشتقاقى مسايلو ملنډې وهي .دوى ګمان كوي چه دا خبرې محض
وهم او تش خيال دى چه هر څوك پخپله تصور او ګمان ځينې كلمات له نورو كلماتو
مشتق بولي او ځانونه د دې علم خاوندان او د فن پوهان معرفي كوي.
زه دا منم چه هر سړى به دغه اهليت نلري او هر څوك چه پزه توره كړي هغه اينګر
كېدى نشي ،ښائي چه د هر چا ټولې خبرې به د منلو وړ نه وي او پدې راز تحقيقاتو
كښې به په رښتيا ځينې داسې خبرې پيدا شي چه هغه به تشه سودا او خوشې وهم وي
مګر كه څوك دغه علم ته چه نن ورځ په دنيا كښې ډېر اهميت لري سپكه ګوري او
خاندي هغه په حقيقت كښې پخپل جهل او پخپله ناپوهۍ خاندي او په ځان پورې
مسخرې كوي ځكه چه نن دغه علم د دنيا د ډېرو پوهانو توجه خپل ځانته را اړولې ده
او د اقوامو په تاريخ كښې هم زيات دخل لري ،همدغه علم په رڼا كښې د ژبو قرابت او
نږدېوالى او د ملتو يو والى ځلېږي او ډېرې مفيدې نتيجې الس ته راځي.
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په دغه موضوع كښې كه زمونږ تحقيقات مكمل نه وي او ځينې خبرو ته مو ګوته
ونيول شي ښائي چه پوهانو زمونږ سهوې د دغه ابتدائي حال الزمه وګڼى.
مونږ بايد دې خبرې ته هم ملتفت اوسو چه د هرې ژبې په اشتقاقي مسايلو كښې د
ډېرو پوهانو او لويو خلقو په نظرياتو او تحقيق كښې سهوې او غلطۍ پيدا كېږى او بې له
رياضياتو په هر علم كښې ځينې داسې مسائل شته چه اعتراض او انتقاد ورباندې كېدى
شي ځكه چه اكثره علمى مسايل اجتهادي وي او د اجتهاد په الره كښې ارومرو كله كله
سهوه او خطا پېښېږي مګر څومره چه يو عالم پخپلو نظرياتو كښې سهوه كېږي همدغومره
يو منقد هم پخپل انتقاد كښې غلطېږي.
هر علم په ابتدا كښې د پوهانو ګمان بلل كېږي او ډېر منقدين لري مګر وروسته ورو
رو زمينه مستعده كېږي او هغه مسايل چه په ابتدا كښې ئې منل ډېر ګران وي څه موده
وروسته په آسانه منل كېږي او خلق ورته په ښه سترګه ګوري.
ډېر ځله يوه خبره د څو تنو په نظر كښې غلط معلومېږي مګر نور ډېر خلق ئې صحيح
ګڼي او قدر ئې كوي نو هر كله چه هيڅ حقيقت په ټوله دنيا كښې بې اختالفه نه دى
قبول شوى و دى شى چه دغه راز مسائل هم يو داسې حقيقت وى چه ځينې كسان به
پكښې اختالف لري لكه چه څه موده د مخه په يوه مجلس كښې له ما څخه پوښتنه وشوه
چه (ښاغلى) له څه شى ځنې جوړ شوى يا اخستل شويدى او د دى كلمى ريشه به څه
وي ما وويل چه دا لغت به له (ښه) او (اغلى) څخه جوړ شوى وى لكه چه (ښا پېرۍ) په
اصل كښې (ښه پېرۍ) وه او وروسته ښاپېرۍ شوېده ،دا خبره د مجلس د خلقو خوښه
شوه او اروېدونكى پرې زيات خوشحاله شوه ځكه چه (اغلى) په پښتو كښې د ښائسته او
حسين په معنى د شعراء په ديوانو كښې موجود لغت دى او (ښه) هم يوه كلمه ده چه
زيات له صفت سره استعمالېږى لكه :ښه تور ،ښه سپين ،ښه مال ،ښه پوه ،ښه ښايسته ،ښه
خوږ ،ښه تريخ ،او داسى نور  ...چه پدې ټولو مثالو كښى (ښه) د روستۍ كلمى په معنى
كښې زياتوالى او ډېروالى پيدا كوي او په دغه راز استعمال كښې پخپله كومه مستقله
معنى نلري نو هر كله چه (اغلى) هم صفت دى او لمړى تورى ئى الف دى (ښه) سره په
امال كښى هم مركب شوى او په دى دوو كلمو كښې امتزاجى تركيب داسى قوت وموند
چه اوس سړى پرې د يوې كلمې ګمان كوى نو نظر دغه تحليل ته د دې كلمې اصلي
معنى ښه ښايسته او ښه ښكلى دى.
دا خبره چه نشر شوه او په ځينو اخبارو كښې ورباندې تقريظ هم وشو له هرې خوا
ورباندې په جرايدو كښې څه وليكل شوه او هر چا پكښې څه وويل ،ځينو اصل مفكوره

-4-

ډېره خوښه كړه او دا بحث ئې يو علمي تحقيق او تدقيق وباله مګر په مثال باندې ئې
اعتراض وكړ او وئې ويل چه (ښاپېرۍ) له فارسى (شاه پرى) څخه جوړ شوى ،ځينو نورو
په اصل مفكوره باندى سخت اعتراض وكړ او وئې ليكل چه (ښاغلى) اوس هم په محاوره
كښې د محترم او ښه سړى په معنى مستعمل دى نو دا كلمه له (ښه اغلى) څخه مركبه
ګڼل يوه سودا او ګمان دى.
دا راز كسان ګمان كوي چه يو غټ لغت به وار د واره همدغسى پيدا شوى وي لكه
چه اوس پرې تلفظ كېږى او معنى ېې هم په لمړۍ ورځ همدغه وه چه نن ئې لري نو د
دې المله چه دغسې كسان د كلماتو لفظى او معنوى تحول ته لږ څه ملتفت شي الزمه ده
چه د دواړو رازو تحوالتو ځينې مثالونه وښيو مګر لمړى د ښاغلى په باب كښې څه خبرې
كوو.
ښاغلى:
زما په ګمان له (ښه اغلى) څخه مركب شوى او اصلى معنى ئې ښه ښكلى او ډېر
ښايسته دى لكه چه په همدغه معنى د خوشحال خان او عبدالعظيم او نورو پخوانيو
شعراء په ديوانو كښې څو څو ځايه راغلى لكه چه عبدالعظيم وائي( :خداى به وركړى د
جنت حورى ښاغلى) او په بل ځاى كښې د جنت ښكلى ښاغلى هم شته او لكه چه د
حورو او ښكلو صفت شويدى همدارنګه د خال او مخ په صفت كښې هم ويل شوى او د
ګلونو ستاينه هم پرې شوېده لكه ښاغلى خال ،ښاغلى مخ ،ښاغلى ګل ،يا داسى نور ...
نو دغه راز ادبي شواهد او مثال يو قوى سند دى چه ښاغلى په همدغه معنى معرفى
كوى او د دې تائيد كوى چه دا كلمه له (ښه اغلى) څخه جوړه شوى او اصلى معنى ئې
ښه ښكلى او ډېر ښايسته دى .وروسته ورو رو دغى معنى تغير او تحول قبول كړى ترڅو
چه پدې وخت كښې د مطبوعاتو له خوا د محترم دپاره خاص كړشو او د ښايست د معنى
هېڅ تصور پكښې نه كېږي.
دغه راز معنوى تحول په ډېرو لغاتو كښې ليدل كېږى او ډېر مثالونه لري چه (ښه) هم
له همدغسې لغاتو څخه دى.
دا لغت كه په مستقل ډول استعمال شى يعنې د يوه صفت د تاكيد او مبالغې دپاره
ونه ويل شي نو اصل معنى ئې معنوى خو بى او ښه والى دى مګر خلق ئې د نن ورځې
په محاوره كښې د (زيبائى) او ظاهري ښكليتوب په معنى هم استعمالوى ځكه چه دا
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دواړه معنا ګانې ډېرې نږدې دي او په آسانۍ يوه معنى د بلې په ځاى استعمالېدى
شى.
په ډېرو ځايو كښې سړى له يوه او بل څخه اوري چه د يوه ښكلى مخ په ستاينه
كښې وائي چه ډېرې ښې سترګې لري او ډېرې ښې شونډې ئې دي مګر غرض ئې
زيبائي او ښايست وى همدارنګه ښه ګل او ښه كالى هم ښايسته ګل او ښايسته كاليو ته
ويل كېږى.
كله چه مونږ وايو دا شى ډېر ښه ښكارى نو مراد ورځنې حسن او ښكليتوب وي نو
څنګه چه (ښه) له معنوى ښه والى څخه ظاهرى ښه والى ته انتقال كړى دى دغه راز
ښاغلى هم له ظاهرى ښكليتوب ځنې معنوى ښه والى ته تجاوز كړى او بله معنى ئې پيدا
كړې ده ،لكه پخپله (اغلى) چه اصالاًٌ د ښايست په معنى دى او ځينو ځايو كښې د معنوى
ښه والى دپاره هم استعمال شويدى.
سړى چه د پښتو دا څو لغتونه لكه :ښاغلى ،اغلى ،پېغله يا داسې نور په نظر كښې
ونيسي هغه پوهېدلى شى چه د دى لغاتو په خټه كښې د ښكليتوب معنى اغږلې ده او د
پېغل توب وخت د همدى المله چه د حسن او ښايست د كمال او تازګۍ زمانه ده د
پېغلتوب په نامه يادېږي او په همدغه لحاظ جنۍ ته په دغه وخت كښې پېغله وائي كه لږ
څه دقت وكړو ښكلى هم په لفظ او معنى كښې دغو لغاتو ته ډېر نږدې دى او اشتقاقى
عالقه ورسره لرى ځكه چه (ك  -غ) داسې تورې دي چه په مستقيم يا غير مستقيم طور يو
په بل بدلېږى او الف هم له لوېدونكو تورو څخه دى چه زياتوالى او كموالى ئې څه
تاثير نلرى نو ويلى شو چه (ښكلى) او (ښاغلى) له يوې نيلې او ريشې څخه پيدا شوى او
لفظاا او معناا نزدېوالى لرى.
دغسې ډېر غټ غټ لغتونه په ژبه كښې شته چه اوس مونږ تصور كوو چه په لمړى
ورځ به همدغسې پيدا شوى وى او كومه اشتقاقى الره به ئې نه وي طى كړى مګر د ژبو
پوهان هېڅ كله پدې باندې نه قانع كېږى او پوهېږي چه د هرې ژبې لمړى لغات ډېر
بسيط و ،چه له دوو يا درى تورو څخه ئې تجاوز نه كاوه ،وروسته ورو رو حروف او توري
زيات شوي او يوې كلمې له بلې سره تركيب موندلى دى نو داسې هېڅكله نشى كيدى
چه ښاغلى به وار د واره همدغسې پيدا شوى وى او د تركيب يا اشتقاق الره به ئې نه
وى طى كړى .د دغه علمى اساس په ډاډ مونږ ويلى شو چه (ښايست) هم لكه ښاغلى له
دوو جزو څخه مركب دى چه يو جزئى (ښه) او بل جز ئې له (اېسېدل) څخه ماخوذ دى
ځكه چه اېسېدل د نمايش او نمودن معنى لرى او ښايسته هم د خوشنما په معنى راځي.
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دلته ښائي چه د لنډ نظر خاوندان وار د واره ووائي چه په ښايست او ښايسته كښې نو
(ت) له كومه شوه مګر مونږ د لغوي څېړنې د بدلېدونكو تورو په بحث كښې ويلى دى
چه (د -ت) يو له بله بدلېږى او ډېر مثالونه لرى نو كېدى شى چه د اېسېدل دال په (ت)
بدل شوى وى يا (ت) د تلفظ په اقتضا پكښې زياته شوى وى لكه چه په (ايسى  -را ايسى)
كښې ايسته ،را ايسته ويل كېږى يا د اوسېدل په مصدر كښې استېدل هم وائى.
برسېره پدې ځينې نور مثالونه هم شته چه د (ت) زياتوالى ښئي لكه د اوچت په
كلمه كښې چه په سانسكرت كښې (ت) نشته او (اوچ) ويل كېږى.
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پښتو او سانسكرت
دا خبره اوس هېڅ غرابت نلرى چه پښتو د اريائي ژبو څانګه او پښتانه د اريا د لوى
ټبر يوه پخه كورنۍ ده مګر د دې خبرې شواهد او داليل پيدا كول اوس هم له
ابتكاراتو څخه شمېرل كېږي او هر څوك ورسره لږه ډېره دلچسپي لري.
پښتو اريائى ژبه ده او په اريائي ژبو كښې له سانسكرت سره ډېر قرابت لري ،ځينې
كسان چه په ژبو كښې عمومى مطالعه لري او د ژبو پوهان بلل كېږي هغوى ال پښتو او
فارسى ،هندى او اوستائي يا دا راز نورې ژبې د سانسكرت څانګې او ښاخونه بولي چه
د اريائي جنوبى په نامه يادېږي.
كه مونږ د لغاتو مقابله او مقايسه شروع كړو ډېر زيات لغتونه مومو چه په پښتو،
سانسكرت او فارسى كښې عيناا يا په لږ تغير مستعمل دي او د دغو ژپو ډېر قرابت او
نزدېوالى ثابتوي مګر كوم قرابت چه پښتو ئې له سانسكرت سره ښكاره كوي فارسى ئې
په هغه اندازه نلري او د يوې عمومى مقايسې په اثر كښې ويلى شو چه پښتو او سانسكرت
پخپل مينځ كښې ډېر قوى اخوت لري او يوه مشترك اصل ته ئې نسبت كېږي چه سړى
په فارسى او سانسكرت كښې دغه راز خپلوى نشي پيدا كولى بلكه په ښاخونو كښې د
يوې څانګې نسبت لري.
دا خبره ښائي چه يوه غټه دعوه تلقى شي مګر اثبات ئې ډېر آسانه دى او قوى
شواهد پيدا كېږي چه بايد دا خبره ومنل شي.
كه مونږ ځينې سانسكرت لغتونه فارسى ته ورته دى او ځينى پښتو ته بلكه پدې باب
كښې د ژبې قالب او چوكاټ په نظر كښې ونيسو يقين به وكړو چه فارسى هغه مشترك
صفات چه سانسګرت او پښتو ئې لرى اكثريه له السه وركړيدى او په رښتيا د دې دواړو
ښاخونو په مقابل كښې ديوى څانګى مثال او حيثيت لرى.
وګورئ! د تذكير او تانيث فرق چه په پښتو او سانسكرت يا ځينې نورو اريائي ژبو
كښې شته د نن ورځې په فارسى كښې نه ليدل كېږي .دغه اعرابى او حرفى تغير چه په
پښتو كښې د ځينې عواملو او مغيره حروفو په سبب پېښېږي او د پښتو په ګرامر كښې زياته
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برخه لري په سانسكرت كښې هم شته او په فارسى كښې ئې نه وينو .فعلى صيغې هم په
سانسكرت كښې لكه پښتو زياتې دي چه په فارسى كښې هغومره نشته.
څنګه چه په پښتو كښې ابتدا په ساكن عموميت لري او په ډېرو كلماتو كښې لمړى
تورى ساكن وى په سانسكرت كښې هم دغه خاصه موجوده ده او همدغسې عموميت
لري مګر په فارسى كښې په ساكن باندې ابتدا نشي كېدى.
ځينې تورې چه په پښتو كښې شته او فارسى ئې نلرى لكه :ډ ،ړ ،ټ ،ڼ  -او د پښتو
په لغاتو كښې لويه برخه لري په سانسكرت كښې هم شته او په دغو رديفو كښې ډېر لغات
هم لري نو ويلى شو چه د پښتو او سانسكرت لغوي قرابت هم نسبت فارسى ته ډېر قوى
او مكمل دى.
ډېر لغات شته چه په پښتو او سانسكرت كښې عيناا بې له څه تغيره مستعمل دي او په
ځينو كښې لږ څه حرفي يا حركتي تغير هم راغلى دى چه دلته ئې مثالونه له ( )۲مادو
الندې ښودل كېږى.

الف :هغه لغتونه چه بې له څه تغيره په دواړو ژبو كښې مستعمل دي.
پښتو

سانسكرت

فارسى

()۱

انګار

انګار

اخگر

()۲

سالو

سالو

چادر سرخ زنانه

()۳

پتنګ

پتنګ

پروانه

()۴

سنګار

سنګار

آرايش

()۵

چندڼ

چندڼ

صندل

()۶

هټۍ

هټۍ

دكان

()۷

مل

مل

همراه

()۸

كوټ

كوټ

قلعه

()۹

ګړۍ

ګړۍ

ساعت

()۱۱

لونګ

لونګ

ميخك

()۱۱

نل

نل

نى

()۲۱

تالو

تالو

كام

()۱۳

ارهنډه

ارهنډه

بيد انجير
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()۲۱

جړاو

جړاو

مرصع

()۱۵

سنګر

سنګر

كمين

پښتو

سانسكرت

فارسى

()۱۶

كالل

كالل

كالل

()۲۱

نيل

نيل

نيل

()۲۱

نيك

نيك

نيك

()۲۱

اتوار

اتوار

ادينه ،شنبه

()۱۲

شال

شال

شا – چادر زنانه

()۱۲

غوا

غوا

مادگاو

()۱۱

سنډه

سنډه

گاوميش

()۲۳

تيل

تيل

تيل

()۲۴

پټو

پټو

پتو

()۲۵

رسۍ

رسى

رسن ،ريسمان

()۱۲

دروه

دروه

خدعه

()۱۲

رس

رس

اذوقه

()۱۱

تول

تول

وزن

()۱۱

ستوان،ستو

ستوان

آرد گندم بريان

()۲۲

سالئى

سالئى

سرمه چوب

()۲۲

كروړ

كروړ

كرور (ده مليون)

()۲۱

تپاك

تپاك

شوق

()۲۲

چل

چل

چل  -فريب

()۲۱

جړۍ

جړى

هفته باران

()۲۳

جنجال

جنجال

جنجال

()۲۲

پت

پت

آب ،ابرو

()۲۱

ماما

ماما

ماما

()۲۱

ګرېوان

ګريوان

گريبان

()۲۱

1

آپت(

)۲

آفت

آپت

1

 دا كلمه په سانسكرت او پښ تو دواړو كښې شته او يوه معنى لرى څوك ئى چه له اصالت څخه خبر نه وى هغه به ګمان كوى چه له عربى آفت څخه مقغنهده – په زړه فارسى كښې هم آگفت همدغه معنى لرى.
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( )۱۲پلنګ ،پالنګ

پلنګ

چارپائى

( )۱۲وار

وار

بار (دفعه)

ب :هغه لغتونه چه په پښتو او سانسكرت كښې په لږ تغير ليدل كېږي:
دغه راز لغتونه مونږ په دوو برخو ويشو چه د لفظى او معنوى تغير په عنوانونو بېلېږي
يعنې ځينې لغات دي چه په پښتو او سانسكرت كښې ئې د تلفظ په لحاظ څه فرق پيدا
كړى دى مګر معنى ئې يوه ده لكه (ډيوه) چه په سانسكرت كښې (ډيوا) ويل كېږي او
معنى ئې همدغه چراغ دى چه په پښتو كښې ئې لرى ،مګر په لفظ كښې دومره شويدى
چه (الف) يې په (ه) تبديل موندلى او دغه راز ابدال د پښتو او سانسكرت په ډېرو مشتركو
لغاتو كښې امثال او نظائر لري او د پښتو پخپل مينځكښې هم واقع شويدى يعنى (اديره-
هديره -اګۍ -هګۍ -ارومرو -هرومرو) په دواړو تورو ويل كېږي.
ځينې نور لغتونه دي چه د تلفظ په لحاظ پدې دواړو ژبو كښې هيڅ تغير نلري مګر د
معنى په اعتبار ئې څه تحول قبول كړى وى لكه( :كال) چه په سانسكرت او پښتو دواړو
كښې په يوه تلفظ موجود دي خو په معنى كښې ئې د تخصيص او تعميم له حيثه فرق
پيدا كړى دى ځكه چه كال په سانسكرت كښې مطلق (وخت) ته وائي او په پښتو كښې د
فارسى سال په معنى دى چه يوې محدودې او معينې زمانې ته ويل كېږي او عموميت
ئې په تخصيص بدل شويدى.
د پښتو كله هم له كال څخه اخستل شويدى او له (نور كله) يا (هر كله) څخه هم
معلومېږى چه كله د مطلق وخت په معنى استعمالېږي او په تكرارى صورت كله كله هم
دغه معنى لرى.
هر كله چه دا دواړه رازه لغتونه وپېژندل شوه اوس ئې نمونې او مثالونه وګورئ!
غر :دا لغت په همدغه معنى په سانسكرت كښې (ګر) ويل كېږى چه په فارسى ئې
(كوه) بولي -دا دوه تورى (غ – ګ) په پښتو لغاتو كښى هم يو په بل بدليږى لكه :كارغه،
كارګه -پرتوګاښ ،پرتوغاښ او په سانسكرت كښې نور هم ډېر لغتونه پيدا كېږي چه له
پښتو څخه ئې د همدغه تورو د ابدال په سبب لږ لفظي تغير پيدا كړى او معنى ئې
هماغه ده چه په پښتو كښې ئې لري ،لكه چه له روستيو مثالو څخه پخپله معلومېږى.
جغ :په سانسكرت كښې (جګ) ويل كېږي او همدغه معنى لرى په فارسى ئې (يوغ)
بولي.
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ګرونج :چه په پښتو كښې د ګړيو ايښودلو ځاى ته وائي او په فارسى ئې (گروچى)
بولي په سانسكرت كښې ورته (غرونجا) وائي.
غوندى :دا لغت هم په سانسكرت كښې (ګون) وايه شى او همدغه معنى لري چه په
پښتو كښې ئې غوندى لرى او په فارسى ورته (گونى) وائي چه د غلو او دانو اچولو
مخصوص ظرف دى.
د دى كلمى روستى تورى (د – ى) هم له هماغه لوېدونكو تورو څخه دى چه
زياتوالى او كموالى ئې په ځينو لغاتو كښې ګورو مګر د معنى په تغير كښې ئې څه تاثير نه
وى كړى.
ګونګړى :په سانسكرت كښې (غونګنى) همدغه معنى لرى چه وېشېدلى حبوبات
ورځنې مراد دى.
ګڼ( :2)۲د انبوه په معنى دى چه په سانسكرت كښې (غن) ويل كېږى.
كنډ :په سانسكرت كښې (خنډ) او په فارسى كښې ورته (گند) وائي چه (خ ،ك) پكښې
يو له بله بدل شويدى ،او نور مثالونه هم لرى.
كټ :دا لغت هم په سانسكرټ كښې (خټ) لوستل كېږي چه په فارسى كښې ورته
چارپائى وائي.
ماكو :چه په فارسى كښې هم مستعمل دى او د جواليانو مخصوصه آله ده په
سانسكرت كښې ورته (ماخو) وائي او همدغه معنى لرى.
لوخړه :په پښتو كښې زيات او غليظ دود ته ويل كېږى چه په سانسكرت كښې (لوخ)
ورته وائي او ويلى شو چه (لوګى) هم له (لوخ) سره اشتقاقى مناسبت لري.
سنګتيا :په سانسكرت كښې (سنخيا) همدغه معنى لرى چه په پښتو كښې ئې سنګتيا
لرى او دواړه د يوى ريشى څخه ماخوذ معلومېږى(.3)۲
شونډه :د سانسكرت (هونټ) همدغه معنى لرى چه په پښتو كښې ئې شونډه لرى او
په فارسى ورته لب وائي.
ګاونډى :دا لغت په سانسكرت كښې (ګاونټى) ويل كېږي چه په فارسى ئې همسايه
بولي(.4)۱
 -2له دغو پنځو مثالو څخه معلومېږى چه (غ ،گ) په پښتو او سانسكرت كښې ډېر ځايونه بدل شويدى.
 -3د سانسكرت او پښتو له دى څو لغتونو لكه :كټ ،خټ -كنډ ،خنډ -ماكو ،ماخو -سنګتيا ،سنخيا -لوګى ،لوخ -څخه معلومېږى چه (ك ،خ ،ګ) په
دى دواړو ژبو كښې د ابدال ډېر مثالونه لرى.
 -4شونډه او هونټ -ګاونډى او ګاونټى د (ت – د) ابدال په پښتو او سانسكرت كښې ښئى.
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واټ :د جادې او الرې په معنى دى چه په سانسكرت كښې ورته (باټ) وائي.
والۍ :چه ځينې پښتانه ئې له غوږ سره يو ځاى هم استعمالوى او غوږ والۍ ورته
وائي په سانسكرټ كښې ئې (بالۍ) بولي(.5)۳
بڼ :په پښتو كښې ځنګله ته وايي چه په سانسكرت كښې (بن) همدغه معنى او لږ
لفظي تغيرلري -په زړه فارسي كښې بن باغ ته وايي او بنوان باغوان ته ويل كيږي.
لس :دا كلمه چه يو مخصوص عدد ته وائي په سانسكرت كښې ورته (دش – دس)
ويل كېږى -لس او دش كه څه هم په ظاهر كښې لرى ښكاره كېږي ځكه چه يو تورى ئې
هم سره شريك نه دى مګر څوك چه د حروفو تغير او تبديل سره اشنا وي هغه به يقين
وكړى چه دا دوه لغتونه په اصل كښې يو لغت دى او څه ډېر لرېوالى نلرى ځكه چه (ش
– س) هر وخت يو په بل بدلېږي او ډېر مثالونه لري چه د لغوى څېړنې د بدلېدونكو
تورو له عنوان الندې وښودل شوه.
همدارنګه (د – ل) هم په ځينې پښتو او فارسى لغاتو كښې داسې معلومېږى لكه چه
يو په بل بدل شوى وى لكه (ليدل ،ديدن -الس ،دست -پالر ،پدر) او داسى نور ...
په پښتو او سانسكرت كښې هم دغه دوه تورى سره بدلېږى لكه چه له دې وروستى
مثال څخه هم معلومېږى.
لېور :په پښتو كښې د مېړه ورور ته ويل كېږي چه په سانسكرت كښې (ديور) ورته
وائي چه له پښتو سره يې د (د – ل) له ابدال څخه نور څه فرق نلري.
جنۍ :په پښتو كښې هماغه معنى لرى چه په فارسى كښې ئې (دختر) لري مګر په
سانسكرت كښې ئې لږ معنوى تحول كړى او بې له كوم حرفى تغيره ښځې ته جنى وائي
يعنى دى لغت په پښتو او سانسكرت كښې يوازې معنوى تحول كړى او تورى ئې په يوه
حال پاته دى.
ناوى :دا لغت چه د عروس په معنى دى او په يوه مخصوص وخت او حال كښې
ښځې ته وايه شى په سانسكرت كښې ديوه تورى په تبديل يعنى (نارى) مطلق ښځې ته
وائي او تعميم لرى.
شپه :په سانسكرت كښې (شپا) ويل كېږي چه په فارسى ورته شب وائي -دغسې
مثالونه چه په پښتو كښې ديوه لغت اخر تورى (ه) وى او په سانسكرت كښې په الف ويل
5

 والۍ او بالۍ -واټ او باټ د (و – ب) ابدال په پښتو او سانسكرت كښې ښكاره كوى -دا دواړه تورى د پښتو پخپل كور كښې هم يو له بله بدلېږىلكه :وياله ،بياله -وېره ،بېره يا داسى نور.
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كېږى .يعنى روستى تورى الف وى زښت ډېر دي چه ځينې نمونې ئې په روستيو مثالو
كښې ښودل كېږى.
پاره :چه په پښتو كښې د سيماب په معنى دى په سانسكرت كښې (پارا) ويل كېږى.
ډيوه :چه د چراغ معنى لرى په سانسكرت كښې ئې (ډيوا) بولي.
پنجره :چه په فارسى كښې ورته قفس وائي په سانسكرت كښې (پنجرا) لوستل كېږى.
پوره :د مكمل او تام په معنى دى په سانسكرت كښې (پورا) وايه شي.
مېله :دا لغت چه په پښتو او فارسى دواړو كښې يو راز مستعمل دى په سانسكرت
كښې په همدغه معنى (ميال) ويل كېږي.
تامبه :په پښتو كښې سوته وائي چه په سانسكرت كښې ورته (تامبا) وائي.
تاڼه :چه په پښتو كښې عام او معروف لغت دى په سانسكرت كښې (تهانه) ويل كېږى
او همدغه معنى لري.
دغه راز مثالونه چه يو لغت په سانسكرت كښې په (ه) ويل كېږي او په پښتو كښې (ه)
له تلفظ څخه لوېدلى وي ډېر دي چه نمونې ئې په روستيو مثالو كښې ښيو.
سمبالول :د انتظام معنى لري چه سامانول هم ورته وائي ،په سانسكرت كښې په لږ
لفظي تغير (سمبهالنا) همدغه معنى لرى يعني وروسته تر (ب) يو بل تورى لرى چه هغه (ه)
ده مګر پوره تلفظ پرې نه كېږي.
لكه چه په پښتو كښې د مصدر روستى تورى (ل) وي په سانسكرت كښې (نا) د مصدر
عالمه ده لكه (پالل) چه (پالنا) ويل كېږي.
سد :اصلى معنى ئې عقل او هوش دى كه څه هم ځينى پښتانه ئې په بله معنى
استعمالوى لكه چه وائي :بى سده غوښې وې -او غرض ئې ډېروالى يا ښه والى وى -په
سانسكرت كښې هم په همدغه اصلى معنى(سدهـ) مستعمل دى چه په اخر تورى يعنى
(هـ) پوره تلفظ نه كېږي.
موټ :چه د حبوباتو يو قسم دى او ځينو حيواناتو ته وركول كېږى په سانسكرت
كښې (موټهـ) په خفيفه (هـ) ويل كېږي.
مېښه :په سانسكرت كښې (مهيښ) لوستل كيږي.
پاله :چه په پښتو كښې ورته (كركۍ) هم وائي چه له كرلو څخه ماخوذ معلومېږى په
سانسكرت كښې (پهال) ورته وائي.
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پلى :چه په پښتو او فارسى دواړو كښې په يوه معنى مستعمل دى په سانسكرت كښې
(پهلى) همدغه معنى لري.
پېړى :دا لغت د پښتو پخوانى لغت دى چه د څوكۍ په شان يوه واړه كټګى ته ويل
كېږي لكه چه رحمان بابا وائي:
د پالنګ او د پېړى حاجت څه نشته
د يارانو نشستن د زړه په تخت دى
په سانسكرت كښې هم (پېړهى) همدغه شى دى ،او ډېر لږ لفظي تغير لري يعنې يوه
خفيفه (هـ) پكښې زياته ده.
مياست :چه ځينى پښتانه ئى (مياشت) بولى په سانسكرت كښې (ماس) ورته وائي-
روستى تورى يعنى (ت) خو مونږ دمخه وويل چه وروسته تر (س) او ځينې نورو تورو
زياتېږى او اساسى حرف ورته نه ويل كېږى (ى) هم يو غير اساسي حرف دى چه د
كلماتو په بېلولو او پردى كولو كښې ئې كموالى او زياتوالى څه تاْثير نلرى.
نمر :په پښتو كښې (لمر ،نمر ،مر) همدغه يوه شى ته وائي چه په فارسى او سانسكرت
كښې ورته (مهر) وائي او د پښتو (مر) ورته ډېر نږدى معلومېږى بلكه يو شى بلل كېږى
ځكه چه دغه (ه) په سانسكرت كښې ډېر خفيف تلفظ لرى لكه چه مخ كښې مو هم وويل
او ډېر مثالونه مو راوړل چه د پښتو او سانسكرت ډېر مشترك لغتونه د دغسى (هـ) په
كموالى او زياتوالى لږ څه فرق پيدا كوي.
اوچت :په سانسكرت كښې ئې اوچت لرى -د پښتو (چت) چه د سقف معنى لرى هم
له اوچت څخه اخستل شويدى.
ځنګل :چه په فارسى ئې جنگل بولى په سانسكرت كښې هم ورته (جنګل) وائي-
دغه راز نور كلمات هم شته چه په پښتو كښې په (ځ) او په سانسكرت كښې په (ج) ويل
كېږي چه ځينې نمونې ئې دلته ښيو:
ځمكه :چه مځكه هم ورته وائي په سانسكرت كښې ئې (جماه) بولى او د (ځ -ج)
ابدال په دې دواړو ژبو كښې ښئي.
ورځ :دا لغت په پښتو كښې يو بل صورت هم يعنى (روځ) هم لوستل كېږى او ځينى
پښتانه ئې (وريځ) هم بولى چه په دوو لهجو كښې (و) د مخه دى او په يوه لهجه كښې (ر)
د مخه ده ،په سانسكرت كښې (روج) په همدغه معنى دى چه لكه (ځمكه) د (ځ ،ج)
ابدال ښئي.
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ژبه :په دې لغت كښې درې لهجى موجودې دي چه څوك ئې (ژبه) او څوك ئې
(زبه) او ځينې (جبه) وائي -په سانسكرت كښې هم دا لغت په دوو لهجو ليدل كېږى يعنې
(جبها) او (جوها) دواړه تلفظونه پكښې شته لكه چه په فارسى كښې (زبان( او (زبون) دوه
تلفظ پكښې موجود دى نو د پښتو دا يوه لهجه (جبه) له سانسكرت سره زيات قرابت او
نزديوالى لري.
سل :چه يو معين عدد دى او په فارسى ئې (صد) بولي په سانسكرت كښې ورته
(ست) وائي چه د (ت -ل) په ابدال ئې يو له بله فرق پيدا كړيدى لكه چه د پښتو (ست)
او د فارسى (سال) هم همدغه راز فرق لري او ويلى شو چه په پښتو كښې (پالر) او په
سانسكرت كښې (پترى) هم د دغه ابدال مثال دى.
اوسپنه :په سانسكرت كښې ورته (ايس) وائي او معلومېږى چه د دواړو لغتونو اصل يو
دى.
نوم :لكه چه په فارسى ئې (نام) بولي په سانسكرت كښې هم (نام) ورته وائي چه له
پښتو نه څه ډېر لرېوالى نلري.
نوى :په فارسى او سانسكرت دواړو كښې ورته (نو) وائي او ويلى شو چه د پښتو
(ناوى) به هم له نوى څخه ماخوذوي ځكه چه هغه هم نوى كاله ته راځى او هر څه ئې
نوى وي.
نزدى :چه نژدى هم وائي او په فارسى ئې (نزديك) بولى په سانسكرت كښې (نيد)
ويل كېږي.
درې :په سانسكرت كښې (ترې) ويل كېږي او بې له دې نه چه (د -ت) پكښې يو له
بله بدل شويدى نور څه فرق نلري -دغه راز ابدال د پښتو پخپل كور كښې هم شته لكه
زبات او زباد -د فارسى (مادر) او د سانسكرت (ماترى) هم د همدغه ابدال مثال دى.
اوبه :په سانسكرت كښې ورته (اپ) وائي.
برېت :چه په فارسى ئې (بروت) بولي په سانسكرت كښې ورته (بهرودت) وائي چه يو
له بله ماخوذ معلومېږي.
كوتره :د فارسى (كبوتر) د پښتو كوتره او د سانسكرت (كبوت) درى واړه داسې
لغتونه دي چه اصل ئې يو معلومېږى.
نوك :دا كلمه هم په سانسكرت كښې (نكهـ) ويل كېږي چه په اخر تورى باندې پوره
تلفظ نه كېږي.
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مستې :په فارسى ئې (ماست) بولي او په سانسكرت كښې ورته (مستو) وائي چه
هېڅوك ئې له نزدېوالى سترګى نشى پټولى.
شولې :په سانسكرت او فارسى كښې ئې (شالى) بولي.
پڼه :چه په فارسى ئى (پايزار) بولى د سانسكرت له (پنهى) سره ډېر نزدې ښكاري.
تبه :په سانسكرت كښې ورته (تپ) وائي چه په پښتو كښې د حرارت په معنى دى او
ويلى شو چه (تبه) او (تپ) به يو له بله جوړ شوى وي.
تپوس :څوك چه د دې لغت له اصل څخه خبر نه وي ښائي چه هغه دا ګمان وكړي
چه له عربى (تفحص) څخه جوړ شوى او مفغن شويدى مګر حقيقت داسې نه دى ځكه
چه دا لغت په اريائي ژبو كښې مشترك اصل لرى چه په سانسكرت كښې (تپاس) په فارسى
كښې (پرس -پرسان) او په پښتو كښې تپوس ويل كېږي مګر هغه قرابت چه تپوس او تپاس
يو له بله لرى فارسى ئې ورسره په هغه اندازه نلري.
برو :يا برهو چه ګرم او تاوده باد ته وائي په سانسكرت كښې ورته (پروا) وائي چه د
فارسى (پروان) او د پښتو (پرمان) هم له همدغې ريشې ماخوذ معلومېږي.
دوړى:چه ګرد او خاكباد ته ويل كېږي په سانسكرت كښى (دهور) ورته وائي.
چترۍ :په سانسكرت كښې ئې (چهترى) بولى او يوه خفيفه (ه) پكښې زياته ده.
څر :چه ځينى پښتانه ئې (څړ) وائي په سانسكرت كښې (چر) ويل كېږى.
چرګ :په پښتو كښې هغه حيوان ته وائي چه په وچولى كښې سپينوالى لرى او
ځينى پښتانه ئى (چرګى) هم بولى چه په سانسكرت كښې ورته (چركا) وائي.
ځوم :لكه ځمكه چه په سانسكرت كښې (جماه) بولى ځوم ته هم په سانسكرت كښې
(جماى) وائي.
پالل :دا مصدر په فارسى په پرورش نمودن باندې ترجمه كېدى شى چه په
سانسكرت كښې (پالنا) همدغه معنى لرى -هر كله چه په دې لغت كښې د پرورش او
تربيت معنى پرته ده نو سړى ويلى شى چه د (پالر) كلمه به هم له همدغى كلمې څخه
جوړ شوى وى.
ډله :د جمعيت په معنى ده او په سانسكرت كښې په ډېر لږ لفظى تغير (ډل) ويل
كېږى او همدغه معنى لري.
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مور :دا لغت هم په ډېرو اريائى ژبو كښې په لږ لفظي تغير ليدل كېږي اوويلى شو چه
د سانسكرت (ماترى) د انګليسى (مدر) د فارسى (مادر) او د پښتو (مور) له يوه اصل څخه
جوړ شويدي.
پالر :په سانسكرت كښې ئې (پترى) او په فارسى ئې (پدر) بولي.
سا :په سانسكرت كښې (سانس) د همدغه معنى لرى.
سكه :د عياني په معنى دى يعنى هغه ورور يا هغى خور ته ويل كېږي چه له مور او
پالره وى او په دواړو اصلونو كښې شريك وى -په سانسكرت كښې (سګا) هم همدغه
معنى لري او خپله اشتقاقى عالقه ورسره ښئي.
پاڼه :چه په فارسى (برگ) بولى په سانسكرت كښې ورته (پنا) وائي.
هنجه :په سانسكرت او فارسى دواړو كښې ئى (هنگ) بولي.
مږ :چه ځينى پښتانه ئې مګ لولى او مؤنث ئى مېږه او مېګه راځى په سانسكرت
كښې ورته (ميخ) وائي چه لكه سنګتيا او سنخيا د (ګ – خ) ابدال ښئي.
منل :په سانسكرت كښې (مانا) د منلو په معنى دى او لكه چه د پښتو مصدرونه په (ل)
تمامېږي د سانسكرت مصادر په (نا) باندى اتمام مومى لكه (سمبهالنا) او (پالنا) چه د
سمبهالولو او پاللو په شان مصدرونه دى او په هماغه معنى دى.
مندرۍ :دا لغت كه څه هم اوس دومره ډېر نه اروېدل كېږى او زيات پښتانه (والۍ)
يا غوږ والۍ ورته وائي مګر د پښتو صحيح لغت دى چه له محاورې نه التر اوسه نه دى
لوېدلى او اوس هم ځينې پښتانه وائي چه په غوږ كښې ئې مندرۍ اچوم او د ځينو ښځو
نوم مندرۍ وي ځكه چه په پښتو كښې د اكثرو ښځو نومونه لكه :اوږۍ ،غوټۍ ،يا
داسى نور  ...د زيوراتو او ګاڼو له اقسامو څخه وى او مندرۍ هم په همدغه لحاظ د
ښځو نوم اېښودل كېږى په سانسكرت كښې (مورندى) هم همدغه معنى لرى او دواړه د
يوى ريشې څخه ماخوذ ايسى.
نته :يا نتكۍ چه په پزه كښې ځوړندېږى او پښتانه ئې زښت ډېر خوښوى او مينه ئې
پرې راځى لكه چه له دى لنډۍ نه معلومېږى:
ستا په نتكۍ كښـې شـيطان ناست دى

هره شېبه مې ستا خولګۍ ته لمسوينه

په سانسكرت كښې ئې هم (نتهـ) بولي چه په تلفظ كښې ئې ډېر لږ فرق محسوسېږى.
ندرور :چه په فارسى ئې (ننو) بولي په سانسكرت كښې ورته (نند) وائي او درى واړه
لغتونه د يوى كورنۍ معلومېږى.
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لېمبو :په سانسكرت كښې ئې (نېبو) بولى چه له لېمبو او لېمو سره ډېر نزدېوالى لري.
كوډى :د سحر او جادو په معنى په پښتو كښې مشهور لغت دى او هغه څوك چه دا
كار كوى (كوډګر) ورته وائي -په سانسكرت كښې (كدهـ) د كوډو په معنى دى او په ريشه
كښې ورسره ډېر نزدى اېسي.
كوهى :دا لغت په سانسكرت كښې (كوا) ويل كېږى او د (چاه) په معنى دى.
ګازره :چه ځينى پښتانه ئې (زردكه) بولى په سانسكرت كښې (ګاجر) ويل كېږي.
مخ :په لږ لفظى تغير سره په سانسكرت كښې مخ ته (موخ) وائي چه يو له بله ماخوذ
معلومېږي.
له دى پورتنيو مثالونو څخه به د پښتو او سانسكرت لغوى قرابت تر يوه حده ښكاره
شوى وى -كه مونږ د پښتو ژبې خپلوى له ځينې نورو آريائي ژبو سره مقايسه كړو ښائي
چه ځينې لغتونه به پيدا كړو چه د پښتو او يوى بلى اريائي ژبې قرابت وښئي مګر په دغه
اندازه نه ځكه چه ژبې هم لكه ملل او اقوام پخپل مينځكښې متفاوت قرابت لرى او د
همدغه قرابت په اندازه په لغاتو او عمومى صفاتو كښې هم خپل نزدېوالى او شباهت
ښئي .په هغه اندازه چه اريائي ژبې پخپل كور كښې يو له بله خپلوى لرى له سامى ژبو
سره ئې نه لري مګر څه نه څه نزدېوالى پكښې لېدل كېږي او داسى نه كېږي چه يو له
بله په هېڅ شى كښې شباهت ونلرى.
كوم قرابت چه اريائي ژبې يو له بله لري هغه هم متفاوت دى .هغه كسان چه په ژبو
كښې عمومى مطالعه لري او د ژبو پوهان ورته ويل كېږى هغوى په اريائي ژبو كښې
پښتو ،سانسكرت ،فارسى ،اوستا ،او ځينې نورې ژبې يو له بله ډېرې نژدى ګڼى او ډېره
خپلوى ئې ښئي.

پښتو او فارسى:
په پښتو او سانسكرت خو څه نه څه خبرې وشوې اوس به د پښتو او فارسى لغوى
نزدېوالى او قرابت لږ څه څرګند كړو ځكه چه دا دواړه ژبې هم لكه نورې اريائي ژبې
پخپله مينځكښې قرابت لرى چه ځينى لغات په دواړو ژبو كښې عيناا بې له تغير او تبديله
مستعمل دى او ځينى په لږ لفظى يا معنوى تغير مشترك معلومېږى چه دلته ئې ځينې
نمونې او مثالونه ښيو:
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سور :لكه چه په پښتو كښې يوه مخصوص رنګ ته وائي او د پښتو په محاوره او
قاموس كښې اصلي ځاى لري ،په فارسى قاموس (برهان قاطع) كښې هم په همدغه
معنى قيد دى .د همدى المله (سور ګل) ګل سورى بولي او (الله سورى ،شراب سورى)
په همدغه لحاظ ويل كېږى.
تلوسه :دا لغت د اضطراب او ناقرارى او زيات انتظار په معنى د پښتو په محاوره كښې
مستعمل دى او په فارسى قاموس كښې هم په همدغه معنى قيد دى كه څه هم د نن
ورځې په فارسى تحرير او ادبياتو كښې ئې نه مومو.
جغندر :د لبلبو په معنى په پښتو او فارسى دواړو كښې شته او هېڅ فرق نلرى -هر كله
چه په پښتو او فارسى كښې ډېر لغتونه لكه :گل ،آسمان ،باد ،هوا او داسې نور په يوه
معنى مستعمل دي چه ځينې د دې دواړو ژبو د اختالط او ګډون په سبب او ځينې د
اصل او اسا س د قرابت او نزدېوالى له كبله په دواړو ژبو كښې په مشترك ډول ويل كېږي
نو دغه برخه به پرېږدو او هغه مثالونه به وښيو چه په دواړو ژبو كښې په څه لفظى تغير
مستعمل دي او داسې معلومېږي چه دواړو صورنو له يوه اصل څخه تحول كړيدى لكه
دا الندينى مثالونه:
سپين :دا لغت په فارسى كښې (سپيد) لوستل كېږى چه له سپين څخه ماخوذ
معلومېږى.
رسۍ :له رسن سره چه په فارسى كښې ريسمان هم ورته وائي لغوى قرابت لرى.
ټبر :په فارسى كښې (تبار) هم په همدغه معنى دى او د دواړو لغتونو اصل يو ښكارى.
باتنګڼ :چه په پښتو كښې بانجانو ته وائي په فارسى كښې (باتنګان) هم همدغه معنى
لرى لكه چه په برهان قاطع كښې قيد دى.
سكاره :چه د نن ورځې په فارسى كښې ورته (ذغال) وائي په فارسى قاموس كښې
(سكار) په همدغه معنى قيد دى.
كټ مټ :په فارسى كښې (كت مت) همدغه معنى لرى لكه چه په پښتو كښې ئې كټ
مټ لرى.
مرغه :د فارسى (مرغ) سره په معنى كښې يو والى او په لفظ كښې نزدېوالى لرى.
غوږ :په برهان قاطع كښې (غول) د غوږ په معنى ليكل شويدى او د (اسبغول) په
تحليل كښې هم ويل شويدى چه د دغه بوټى پاڼى هم لكه د آس غوږونه داسى وى نو
ځكه ورته اسبغول وائي يعنى دا لغت تركيبى لغت دى چه يو جزئې اسپ او بل جز ئې
(غول) دى.
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غويى :يا غوا چه د نن ورځې په فارسى كښې ورته (گاو) او (مادگاو) وائي په ځينو
فارسى قاموسونو كښې (غاو) هم په همدغه معنى ليكل شوى نو ويلى شو چه (گاو) هم له
(غاو) څخه جوړ شويدى چه هغه له (غوا) يا غويى څخه ماخوذ معلومېږى (غ -گ) هم په
ډېرو لغتونو كښې يو په بل بدلېږى لكه چه د سانسكرت او پښتو لغاتو په بحث كښې ئې
ډېر مثالونه وښودل شوه.
غږ :چه ځينى پښتانه ئى (غګ) بولي په فارسى كښې هم يو لغت شته چه غګ ته ډېر
نزدى معلومېږى ځكه چه (غاك) په فارسى كښې يوه خاص اواز ته وائي لكه چه برهان
قاطع ليكي :غاك بر وزن خاك اواز و بانگ كالغ را گويند.
ګبين :په فارسى كښې انگبين همدغه معنى لرى او د دواړو لغتونو اصل يو
معلومېږى.
انګېرل :د پښتو مستعمل مصدر دى چه د پنداشتن معنى لرى او ډېرى صيغې ورځنې
جوړېږى –په فارسى كښې( -انگاريدن) همدغه معنى لرى او همدغه راز مصدر دى.
بور :په پښتو كښې يو قسم رنګ دى چه سور والى ته مايل وى مګر په فارسى كښې
بور هغه اس ته وائي چه رنګ ئې سور والى ته مايل وي.
بوزه :په فارسى كښې هغه شرابو ته وائي چه له اوړو ،وريجو او اربشو جوړ شوى وى
او د مېوى معنى هم لرى لكه چه د ژبې د پوهانو څخه يو تن وائي چه (خربوزه) له دوو
جزو څخه مركب لغت دى چه (خر) د لوى په معنى دى او (بوزه) ميوى ته وائي نو د
خربوزى معنى لويه او غټه مېوه ده -په سانسكرت كښې هم دا لغت همدغه معنى لري.
په پښتو كښې د ځينى عياشو خلقو په باب كښې ويل كېږى چه خپل مال ئې بنګ و
بوزه كړ چه بوزه پدى ځاى كښې د مېوى او شرابو دواړو معنى وركوى -د پښتو په ځينې
پخوانيو كتابو كښې دا لغت د شرابو په معنى هم مستعمل دى لكه چه په تاريخ مرصع
كښې يو ځاى د يوه بد سړى د قتل په واقعه كښې ليكي چه پس له مرګه ئې بوزه له
خولى او پزې راووتل او قصد ئې شراب دى.
لوڅ :چه په فارسى كښې ورته (لچ) وائي دواړه له يوه اصل څخه ماخوذ معلومېږى
ځكه چه (څ ،چ) ډېر ځله يو په بل باندى بدلېږى .په فارسى كښې (لوت) هم د لوڅ معنى
لرى او (ت ،څ) هم يو له بله بدلېږى لكه( :څښتن ،تښتن ،تښتېدل ،څښتېدل.
سور :په مجهول و او چه ځينى پښتانه ئې سپور هم بولى د فارسى له (سوار) سره
پوره لغوى قرابت لرى -په فارسى كښې (اسوار) هم د سوار په معنى دى او په ځينې
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قاموسو كښې قيد شويدى .احتمال لرى چه دا لغت له (اس) او (وار) څخه مركب وى او
په اصل كښې (اس وال) وى چه وروسته (اسوار) او بيا سوار شوى دى.
لوغل :په پښتو كښې د لوشلو معنى لري او په لغاتو كښې هم ليكل شويدى چه په
فارسى كښې (لوغيدن) هم په همدغه معنى راځى او له لوغل سره ډېر نزدېوالى ښئي.
درغل :دا لغت په پښتو كښې د چل او حيلې په معنى دى او درغلى چالباز او حيله
ګر سړى ته ويل كېږى چه په فارسى كښې (دغل) عيناا همدغه معنى لرى او درغل ته ډېر
نزدى ښكاري.
اندېر :په فارسى كښې (اند) او (اندك) لږ شي ته وائي او په پښتو كښې اندېر د ورك او
ناياب په معنى راځي.
دغه راز ډېر لغتونه په پښتو او فارسى كښې مومو چه په دېر لږ لفظى تغير په دواړو ژبو
كښې ويل كېږي او په معنى كښې يو له بله هيڅ فرق نلرى لكه :آب ،اوبه -خور ،خواهر-
راغ ،راغه -ستر ،سترگ -تريخ ،تلخ -لېور ،ايور -ځنګل ،جنگل -او داسى نور  ...چه
مونږ ئې د زياتوالى او ډېروالى له كبله ټول مثالونه نه راوړو او په همدغو څو نمونو
باندې اكتفا كوو.
كه مونږ :د فارسى لغات سره له ټولو رنګونو او متعددو لهجو له نظر الندې ونيسو ډېر
داسې لغات پيدا كولى شو چه له پښتو سره په ريشه كښې شريك يا له پښتو نه ماخوذ دي
لكه (گاو) چه په فارسى كښې په يوه بل صورت يعنې (غاو) هم شته چه له غوا او غويى
سره ښكاره قرابت لرى بلكه له پښتو نه اخستل شويدى ځكه چه دغه ماده په پښتو كښې
متعدد صورتونه لرى او خپل اصالت ثابتوى.
يا لكه (گوش) چه په فارسى كښې (غول) هم ويل كېږى چه له (غوږ) ځنې جوړ شوى
دى او ويلى شو چه گوش هم له (غول) او غوږ څخه ماخوذ دى ځكه چه (غ ،گ) زښت
ډېر سره بدلېږى او د يوه تورى مثال لرى.
دلته بايد دا هم ووايو چه په فارسى كښې هم ځينى لغتونه لكه د پښتو بعضى لغات
متعدد صورتونه او زيات رنګونه لرى يعنى لكه چه په پښتو كښې (لمر ،نمر ،مر) څو رازه
ويل كېږي د فارسى هم اكثر لغات په مختلفو لهجو سره لوستل كېږى چه د فارسى
قاموسونه دا حقيقت په ښه شان ثابتوى او په يوه لغت كښې څو صورتونه لكه (نيلوفر،
ليلوفر ،ليلوبر ،ليلوپل) راته ښئي او لكه د پښتو (وياله -بياله) په فارسى كښې هم
(تراويدن -ترابيدن) د ترشح په معنى ښكاره كوى.
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په فارسى كښې هم د تورو د ابدال په اثر كښې يو لغت لكه :كاچار او كاچال د اثاث
البيت په معنى دوه صورتونه لرى مګر د نن ورځې په ليك او تحرير كښې له څو مختلفو
صورتو څخه يو صورت انتخاب شوى او يوازى (نيلوفر) ويل كېږى ځكه چه دا د ژبو
عادت دى چه وروسته تر نضج او پوخوالى په ليك او تحرير كښې يوه معيارى لهجه پيدا
كوى او له هغه ابتدائي تشتت او اختالف څخه را اوزى .مونږ ډېر فارسى لغتونه په
قاموسونو كښې په مختلفو شكلونو ګورو چه نن ورځې په تحرير كښې ئې نه وينو يعنې
ټول (ماه) ليكى او هيڅوك (ماح) نه ليكى -همدارنګه د (گستاخ) په ځاى (استاخ) او د
(افراشتن) په ځاى (افراختن) څوك نه وائې -په هر ځاى او د هر چا په ليك كښې (انبوه)
او (اندوه) په همدغه يوه ډول ليدل كېږى او هېڅوك (انبه) يا (انده) نه ليكى او نه د
(زغال) په غوض (ژكال) ليكل كېږى كه څه هم قاموسونه ورځنى دك دي او ډېر مثالونه
لرى ځكه چه د فارسى ليك هغه ابتدائي مرحله طى كړېده او ليكوال ټول په يوه الره
روان شويدي هسې نه چه څوك (غراش) او څوك (خراش) وليكي يا ځينى (دغل) او
حينى نور (دگل) غوره كړى او په ليكلو كښې متعددې الرې جوړې كاندې.
كه سړى د فارسى ليك او تحرير ته ځير شى دغه راز اختالفات به ډېر پيدا كړى او
بې له ځينو مثالونو لكه :نوشت ،نبشت ،بخشود ،بخشيد -افتاد ،افتيد -اكنون ،كنون-
رساند ،رسانيد -نور اختالفات نه ليدل كېږى مګر داسى هم نشو ويلى چه د لهجې
اختالف پكښې بيخې نشته.
لكه چه په پښتو كښې بدلېدونكو تورو يا لوېدونكو او ځاى بدلوونكو تورو يوه لغت ته
څو صورته او څو رنګه وركړيدى ،په فارسى لغاتو كښې هم دغه كار شويدى چه د نن
ورځې په تحرير كښې لږ او په قاموسونو كښې زيات تر نظر تېرېږى لكه :لوبيا ،لوويا-
كتاره ،كتاله -افراختن ،افراشتن -بان ،بام -غليواژ ،غليواج -انجغ ،انجوغ -بوزه،
يوزه -اسوار ،سوار -كالب ،قالب -افروز ،فروز -تگاب ،تگاو -گرختن ،گريختن -اياس،
اياز -غراشيده ،خراشيده -يا داسى نور ...
كه مونږ د فارسى ګرامر ته ښه ځير شو او د هر مصدر تصريفات په نظر كښې ونيسو دا
به راته څرګنده شي چه د پښتو د ځينې مصادرو فعل حال چه له ماضى څخه مخالف وى
په فارسى كښې هم امثال او نظاير لري نو دا چه ځينې ګرامر ليكونكي دغه راز افعالوته
په پښتو كښې په دوه مصدرونه قايلېږى چه يوه ته مستعمل او بل ته غير مستعمل وائي
يعنې د دې المله چه د (تلل) فعل حال (ځى) راځى نو ځل يو غير مستعمل مصدر ګنى
په فارسى كښې هم دغه مشكل پېښ دى او شته مګر تر اوسه ورته څوك يا متوجه شوي نه
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دي يا چا اهميت نه دى وركړى او په پښتو كښې خوشې په خوشې دا خبره دومره غټه
شوېده چه د ګرامر د تشتت اوبى نظمۍ لوى د ليل ګڼل كېږي.
لكه چه په پښتو كښې د (الوتل) له مصدر څخه فعل حال (الوزى) جوړېږى يا له (وتل)
څخه (اوزى) او له (پرېوتل) څخه (پرېوزى) جوړېږى په فارسى كښې هم له (ساختن)
څخه (ميسازد) او له (باختن) څخه (ميبازد) جوړېږى او نور مثالونه هم لرى لكه :دوختن،
ميدوزد -تاختن ،ميتازد -گريختن ،ميگريزد -افروختن ،ميافروزد -يا داسى نور ...
پدى ټولو مثالونو كښې فعل حال له ماضى څخه مخالف دى او سړى ويلى شى چه
دغه د (ت ،ز) ابدال لكه چه په پښتو كښې ليدل كېږى په فارسى كښې هم شته چه بايد
هلته هم سړى په دو مصدرونو قايل شى يعنى له (تاختن) سره (تازيدن) او له (باختن) سره
(بازيدن) دوه پالتو مصدورنه هم قبول كړو .هر كله چه زما د بحث اصلى موضوع فارسى
نشى كېداى او پدې ځاى كښې يو ضمنى اهميت لري نو په دېرو خصوصياتو كښې ئې
بحث نشم كولى او نه ئې په جزياتو كښې داخلېدلى شم.
د همدى المله بېرته پښتو ته را ګرزم او غواړم چه تركيب او اشتقاق باندى لږ رڼا
واچوم.
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تركيب او اشتقاق
هغه كسان چه د ژبو په شاوخوا كښې علمى او عمومى مطالعات لرى او د ژبو پوهان
بلل كېږى هغوى وائي چه د انسان لمړى كلمات اسماء او نومونه و چه وروسته ورځنې
افعال او بيا حروف او روابط پيدا شويدى نو ويلى شو چه انسان پخپل لمړى تلفظ كښې
نومونه او بسيط كلمات استعمالول او په دغو كلماتو كښې به هم شفوى حروف زيات و.
د دې خبرې تصديق اوس هم واړه اطفال او كوچنيان په ښه شان كوي ځكه چه
هغوى هم لمړى ځل په شفوى حروفو او ډېرو بسيطو كلماتوتلفظ كوى او وروسته بيا په
غټو الفاظو او ثقيلو حروفو شروع كوى .نو په دغه اعتبار سړى ويلى شى چه په هره ژبه
كښې لمړى ځل واړه الفاظ پيدا شويدي او وروسته بيا له هغو الفاظو څخه نور لفظونه د
تركيب او اشتقاق په ډول جوړ شويدي چه كه سړى لږ دقت وكړى او د كلماتو ريشې او
نيلى ولټوى ډېر لغتونه يو له بله ارتباط او نزدېوالى لري -ډېر داسې لغتونه پيدا كېږى
چه په ظاهره بسيط معلومېږى مګر هغه په حقيقت كښې مركب وي ،ډېر داسې لغات شته
چه سړي ته په سر سرى نظر داسې ايسى لكه چه له كوم بل لغت سره هيڅ اشتقاقى
تناسب نلرى او نه پكښې تركيبى رنګ لېدل كېږى مګر حقيقت بل راز وي چه وروسته له
تحقيق او څېړنى څه نه څه معلومېږى .پدى ځاى كښې بايد دا هم وويل شى چه دا
بحث په هره ژبه كښې په ظنى اساس باندى بنا وي او داسې نشي كېدى چه د لغاتو په
تحقيق او تحليل او دغه راز تحقيقاتو كښې سړى هېڅكله سهوه نشي يا هر څه چه وائي
هغه له اعتراضه خالص وي.
يو تن له اروپائي پوهانو څخه وائي (د هترى) په سانسكرت كښې د دختر په معنى
دى چه له (ده) څخه مشتق دى (ده) په سانسكرت كښې غوا لوشلو ته ويل كېږى او هر
كله چه پخوا دغه كار هغو نجونو كاوه چه مېړونه به ئې نه درلودل او د پالر په كور كښې
به وې نو په همدغه نامه وبلل شوې -دا تاويل د فارسى په (دختر) كښې هم تطبيق كېږى
ځكه چه (دوختن) په فارسى كښې د غوا لوشلو په معنى هم راځى نو (دخت) يا دختر
ورځنې ماخوذ كېدى شي.
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همدارنګه د انګليسى كلمى (سستر) په تحليل كښې چه (جنى) ته ويل كېږى هم
وائي چه (سستر) د تارو رېشلو معنى لرى او د دى المله چه پخوا به د انګليسى جونو كار
تار ورېشل و ،نو سستر ورته وويل شوه .يو بل تن د ژبى له پوهانو څخه وائي چه
(دوشيزه) په اول كښې وړې جنۍ ته ويل كيده چه په اوږو به اخستل كېده او له (دوش)
څخه دا كلمه جوړه شويده وروسته دې لغت خپل ځاى بدل كړ او د پېغلى دپاره خاص
شو چه اوس وړى جنۍ ته هډو نه ويل كېږى .دغه راز تاويالت كه څه هم د منلو وړ دي
مګر كه څوك پكښى خبرې پيدا كوى ښائي چه نور تاويالت هم پيدا كړى شى او په دغو
تحليالتو قانع نشى.
نو كيدى شى چه زمونږ پدى بحث كښې هم ځينې داسې خبرې وى چه څوك ورته
ګوته ونيسى يا كوم بل تاويل وكړى مګر پدى باب كښې د هر راز نظرياتو ښكاره كول
مفيد دى او د لغوى تحقيقاتو په الره كښې ارو مرو څه رڼا پيدا كوى چه دغه دى مونږ
ورباندې پيل كوو:
سپوږمۍ :په يقينى ډول ويلى شو چه دغه سپين ټيكلى (سپوږمۍ) له ډېرو وختو را
ايسى د انسان توجه خپل ځانته را ګروزولي ده او په لمړيو وختو كښې ئې يو نوم ځانته
پيدا كړيدى ،كه مونږ د پښتو په شعر او ادب كښې دا كلمه ولټوو ډېر زياته به موله نظره
تيره شى او وبه پوهېږو چه زمونږ په عاميانه او عام ادب او لنډيو كښې دومره عموميت
لري لكه چه گل او بلبل ،مى او ساقى خط و خال يا دا راز نور كلمات ئې په شرقى ادب
خصوصاَ په فارسى كښې لري .مګر ويلى شو چه دا كلمه په لمړۍ ورځ په همدغه كيف او
مقدار نه وه پيدا شوى بلكه له دوو كلمو څخه ئى تركيب موندلى.
كه مونږ د شعراء ديوانونه وګورو ډېر ځايونه د سپوږمۍ په ځاى (وږمۍ) او (وږمكه)
پيدا كوو او پوهېږو چه دا كلمه پخوا (وږمۍ) وه چه وروسته ورسره يوه بله كلمه (سپينه)
زياته شوى او سپوږمۍ شويده لكه چه (تروږمۍ) له تورى وږمۍ تركيب موندلى او نن
لكه يوه بسيطه كلمه په نظر راځى.
لكه چه په فارسى كښې (ماه) د سپوږمۍ او د مياشتى دواړو معنى لرى يا په عربى
كښې (شهر) اصالا د سپوږمۍ په معنى وه او وروسته ئې د شمسي او قمرى مياشتو مفهوم
پيدا كړيدى او په پښتو كښې هم مياشت سپوږمۍ او دغو معدودو ورځو ته په مشترك ډول
ويل كېږى همدغه راز سپوږمۍ هم كله د مياشتى او شپو ورځو په معنى راځى چه
(تروږمۍ) تورو شپو ته او سپوږمۍ سپينو او رڼا شپو ته ويل كېږى.
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دلته :پدې كلمه كښې هم تركيبى رنګ ښكاره دى كه څه هم په ظاهره ډېره بسيطه
ايسى -د دى لغت يو جز (دا) او بل جزئې (لته) دى چه د ځاى معنى لرى لكه چه د
پښتو په قاموسو كښې هم په همدغه معنى قيد دى( .دا) هم د پښتو مستعمله كلمه ده چه
د نزدې اشاره دپاره استعمالېږى او د دواړو جزو له تركيب څخه د (اينجا) معنى پيدا
كېږى.
ځينې پښتانه (دالته) عيناا د (دلته) په عوض وائي او د (دا) الف هم نه غورځوى.
هلته -دا كلمه هم لكه (دلته) په اصل كښې (هالته) وه چه يو جزئې (ها) او بل جزئې (لته)
دى لكه چه اوس هم ځينې پښتانه (هالته) د (هلته) په ځاى وائي او د (آنجا) معنى لرى
ځكه چه (ها) بعيده اشاره ده او لته د ځاى معنى لرى نو د دواړو جزو له تركيب څخه د
آنجا مفهوم پيدا كېږى.
پشكال :چه د بارانو وخت او موسم ته وائي له (برشكال) څخه جوړشويدى چه
(برش) په سانسكرت كښې باران ته وائي او (كال) د وخت په معنى دى برسات هم له
(برش) سره اشتقاقى ارتباط لرى.
تربور :دا كلمه په لمړى نظر معلومېږى چه يو جزئې (تره) او بل جزئې (بور) دى چه
د فارسى له (پور) او د سانسكرت له (پوتر) يا (پترى) سره پوره قرابت لرى ځكه چه په پښتو
كښې هم (بور) د ځوى په معنى دى لكه چه په فارسى او سانسكرت كښې (پور) او (پوتر)
همدغه معنى لرى -د همدى المله (بوره) او (بورچنډه) هغې ښځې ته وائي چه ځوى
ئې مړ وي او تربور هم د تره ځوى ته ويل كيږي.
ترله :د ا لنډه كلمه هم له مركبو كلمو څخه ده چه د تره لور ته ويل كېږى او له
همدغو دوو كلمو څخه ئې تركيب موندلى او ترخيم پكښې شويدى.
نهار :په پښتو كښې هغه چاته نهار ويل كېږې چه خوراك څه نلرى او وږى پاته وى
لكه چه وائي (فالنكى نهار دى څه نلرى) يا (هغه مسافر بيګا نهار پاته شو او چا ورته څه را
نه وړل) په سانسكرت او زړه فارسى كښې (اهار) طعام او خورش ته وائي چه په پښتو
كښې په منفى ډول (نهار) مستعمل دى -د نن ورځى په عاميانه فارسى كښې (اهار) يو بل
صورت پيدا كړى او (نار) شويدى مګر معنى ئې څه تغير نه دى موندلى او د دې په ځاى
چه (بى اهار ماند) ووائي (بى نار ماند) ويل كېږى.
په پښتو كښې (نارى) هم له همدغې كورنۍ څخه دى.
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ستورى :دا كلمه په پښتو كښې هماغه معنى لرى چه په فارسى كښې ئې (ستاره)
لرى -په سانسكرت كښې (سور) هم د لمر په معنى دى چه د پښتو ستورى ته په لفظ او
معنى كښې نزدى معلومېږى.
كه ووايو چه (سترګه) هم له ستورى سره اشتقاقى عالقه لرى ښائي چه له حقيقت
څخه لرى نه وي ځكه چه په پښتو كښې ستورى ته ،سترګه هم وائي لكه چه د سحر
ستورى د سحر سترګه بولي ،او كله چه ډېر تياره وى نو هم وائي چه سترګه په سترګه نه
ښكاري او غرض له لمړى سترګې ستورى وى.
غړوندى :څرګنده ده چه دا لغت دوه مستقل جُزَ لرى چه يو جزئې غاړه او بل جزئې
(وندى) د ى چه وند د (بند) په معنى دى او دغه دوه تورى (و ،ب) په ډېرو كلماتو كښې
لكه (وياله ،بياله) يو په بل بدلېږي -په پښتو كښې (وندنى) په مستقل صورت هم مستعمل
دى چه د لوخو يوه مخصوص قسم پړي ته وائي او لوګرې پكښې لوۍ او ګېډۍ تړى-
همدارنګه (وندر) هم يو راز پړى دى چه غړوندى پكښې پراته وى او غوايان پرې تړل
كېږي.
نو غړوندى بې له څه شك او شبهى د غاړى وندنى ته ويل كېږي چه تحت اللفظ
ترجمه ئې (گلوبند) دى كه څه هم د فارسى په اصطالح كښې گلوبند يوه ښايسته اميل
ته ويل كېږي چه د تزين او آرايش دپاره په غاړه كښې اچول كېږي.
وګړى :پدى كلمه كښې دوه تاويلونه په نظر راځى يو دا چه وګړى يوه كلمه ده او
له ګړېدلو څخه جوړه شوېده چه د ناطق او متلفظ معنى لرى -بل دا چه له (وى ګړى)
څخه مركبه ده او دوه جزَ لرى چه (وى) د لفظ او قول په معنى دى لكه چه په زړوكتابو
كښې ئې مومو او د (وينا) كلمه ئې هم تائيد كوى او (ګړى) يا (ګرى) د نسبت او فاعليت
عالمه ده چه له يوې بلې كلمې سره يو ځاى كېږى او داسې اسم صفت ورځنې
جوړېږى چه د فعاليت معنى هم پكښې پرته وى لكه :ژرنده ګړى -لوګرى -اشرګرى يا
داسې نور ...
د دې وروستى تاويل په لحاظ هم ويلى شو چه دا كلمه په اصل كښې د ناطق او
متلفظ په معنى وه چه د انسانى حقيقى مفهوم دى ،وروسته ئې په معنى كښې څه تغير او
تحول راغلى او لږ څه ئې خپل رنګ بدل كړېدى.
پيمخى :له (پۍ) او (مخ) څخه جوړ شويدى چه اوس د ښكلى او ښايسته معنى لري
او دومره عمومى مفهوم ئې پيدا كړى چه يوه ښايسته ټوپك ته هم پيمخى ټوپك ويل
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كيږي مګر په اصل كښې هغه چاته ويل كېده چه مخ به ئې په سپينوالى او لطافت كښې
د پيو په شان و ،چه هغه معنى په ټوپك كښې هيڅكله نه جوړېږى.
دغسې ډېر تركيبى كلمات په پښتو كښې شته چه پس له تركيبه ئې بله معنى پيدا
كړېده او د اوسنى معنى په اعتبار د بسيطې كلمې حيث لري مګر لفظى صورت ئې
تركيبى رنګ لرى لكه :يومخى چه پخپله تركيبى معنى كښې ئې څه تحول قبول كړېدى
او د همدى المله هر سړى ته يو مخى نه ويل كېږى كه څه هم هيڅوك دوه مخونه نلرى
او هر څوك د يوه مخ خاوند وى نو ويلى شو چه اوس يومخى د خپلى معنى په لحاظ
چه صادق سړي ته ويل كېږى يوه بسيطه كلمه ده -همدارنګه زړه سواندى ،سرتور،
خوابدى ،ټيټ سترګى ،زړه تورن ،زړور ،او داسى نور ...له همدغسې لغاتو څخه دي
چه وروسته له تركيبه ئې بسيط حيث پيدا كړى او دريم لغت ورځنې جوړ شويدى مګر
بالعكس ځينې داسې مركب كلمات هم شته چه لفظى صورت ئې په ظاهره بسيط
معلومېږى مګر په معنى كښې ئې تركيبى رنګ ښكاره وى لكه (څنګه چه له (څه رنګه)
څخه مركب دى او همدغه تركيبى معنى ئې ساتلي ده.
نغرى :دا لغت له (نغرل) سره اشتقاقى ارتباط لرى ځكه چه نغرل د خوړلو په معنى
دى او نغرى هم د جوړو پخولو ځاى ته وائي او احتمال لري چه په لمړيو وختو كښې به
د جوړلو ځاى هم همدغه و ،ځكه چه دا د نانخوۍ خونې وروسته پيدا شويدي او په
ابتدا كښې ژوندون ډېر بسيط كيف درلود او اوس هم په كلوكښې زيات خلق دناستى په
خونه كښې نغرى لرى او نغرى په غاړه ډوډى خورى.
شوملى :دا كلمه هم د پښتو له يوه مصدر سره چه (شومل) دى اشتقاقى عالقه لرى
ځكه چه (شومل) د څكلو معنى لرى او شوملى هم د څكلو شى دى او په لفظ كښې هم
دومره ورته نزدى دى چه د حركاتو په تعديل ورځنى هغه كلمه جوړېږى چه ځينې
كسان ئې اسم مفعول او ځينې ئې صفت مشبه او يا په كوم بل نامه بولى.
موړ :له (مړۍ) سره لفظى او معنوى تناسب لرى چه په ځينو ژبو كښې نه لېدل كېږى
او همدغه تناسب ته اشتقاق وائي.
مړول او مړېدل چه دوه مصدرونه دي هم له همدى مادى ماخوذ دي.
مينځل :هر كله چه ظاهرى تطهير او پاكوالى په مينځلو راځى او مينځل ورته ويل
كېږى نو وروسته همدغه لغت په لږ لفظى تغير د معنوى پاكوالى او تقديس و تسبيح معنى
هم پيدا كړه او (مانځل) ورځنې جوړ شوه مګر څنګه چه د لغاتو د تغير او تحول سلسله
تل جارى ده او هيڅكله نه قطع كېږى نو له (مانځل) څخه هم د يوه بل تحول او انتقال
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په اثر كښې (مونځ) جوړ شو او د صلوة معنى ئې پيدا كړه ځكه چه په مانځه كښې هم د
لوى څښتن (مانځنه) شته او بې د ځان له مينځله او ظاهرى تطهير څخه نه ادا كيږى.
وروسته تر دې چه د دغه لغت ټول صورتونه په نظر كښې ونيسو نو څرګندېږي چه
(مينځل) نسبت ووينځلو ته اصل او مرحج دى چه بايد په ليكلو كښې همدغه يو شكل او
صورت غوره شي.
سندره :د دى لغت اصل او ريشه په سانسكرت كښې پيدا كولى شو او پوهېږو چه دا
كلمه د دوو جزو څخه مركبه ده ځكه چه په سانسكرت كښې (ناو) اواز ته وائي او (سو) هم
د ( خوش) په معنى دى چه له بلى كلمى سره د اختصار په ډول يو ځاى كېږى او په
سانسكرت كښې ئې په همدغه تركيبى ډول مثالونه مومو لكه (سناد) چه خوش اواز ته
ويل كېږى او (سكندهـ) د خوشبو معنى لرى چه په دواړو كلمو كښې له (سو) څخه يوازى
(س) اخستل شوى او (كندهـ) سره يوځاى شويدى.
نو سندره هم د دى المله چه په ښه اواز ويل كېږى او يوه خوږه نغمه وى د لفظ او
معنى په اعتبار له (سناد) سره تناسب او اشتقاقى رابطه لري.
چرګۍ :د نغرى غاړى او ماحول ته پښتانه (چرګۍ) وائي ،ښائي چه دا لغت له
(چرګۍ) اخستل شوى ځكه چه په ژمى كښې اكثر ځايونه خلق د نغرى شاوخوا ته د
خبرو اترو دپاره راټولېږى او د نغرى غاړه په حقيقت كښې د جرګى ځاى وى.
غږ :دا لغت په پښتو كښې معروف او مشهور دى چه په فارسى ئې (صدا) بولى مګر
څومره چه په فارسى كښې (صدا) عموميت لرى او د هر شى اواز ته ويل كېږى غږ
هغومره عموميت نلرى او د انسان په آواز پورې ډېر اختصاص لرى .دى لغت د نورو
لغتو په جوړيدو او پيدا كيدو كښې ډېره برخه اخستېده او څو لغتونه ورڅخه جوړشويدى
يعنى له يوى خوا ترېنه د (غږېدل) مصدر جوړ شوى لكه چه د پښتو اكثر مصدرونه له
همدغسې كلماتو څخه جوړېږى له بل خوا ورځنې د (غوږ) لغت جوړ شوى چه د (غږ)
اورېدلو اله ده او ټينګ تعلق ورسره لري.
څنګه چه له (غږ) څخه د (غږېدل) مصدر جوړ شوى همدارنګه له (غوږ) ځنې هم د
(نغوږل) مصدر پيدا شوى چه د نن ورځى په محاوره كښې نشته مګر په پخوانيو كتابو
كښې له خپلو مشتقاتو سره لېدل كېږى.
اومړى :هغه تار چه سست او بې تاوه وى (اومړى) ورته وائي لكه چه تينګ او تاو
كړى تار ته (مزى) ويل كېږى او يوه قوى او غښتلى سړى ته هم مزى وايه شى لكه چه
بې قوته شى ته اومړى وائې او يوه داسى غړى ته چه حس او حركت پكښې نه وى مړپړ
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ويل كېږى نو ويلى شو چه يا (اومړى) له مړى څخه جوړ شوى او يا (مړى) له اومړى څخه
د نحت په اثر كښې پيدا شويدى.
پرتوګاښ :په اصل كښې د پرتوګ واښ چه (واښ) او (واښكى) د پړى په معنى دى
او له پرتوګ سره په اضافى ډول مركب شوى او اختصار پكښې راغلى دى -وروسته بيا په
ځينې تلفظونو كښې (ګ) په (غ) بدل شوى او (پرتوغاښ) شويدى مګر لمړى تلفظ اصل
او مرجح دى.
زمكه :د دې لغت په عوض په فارسى كښې (زمين) او په سانسكرت كښې (جما) ويل
كېږى .د فارسى نوم په تحليل كښې ئې د ژبې پوهان وائي چه (زم) د يخنۍ او سردۍ
په معنى دى چه (زمستان) هم ورځنې ماخوذ دى نو د دى المله چه د زمكى جرم او مخ
سوړ دى نو زمين ورته وويل شوه.
د سانسكرت نوم په تحليل كښې ئې هم وائي چه (جما) له (جنم) څخه مشتق دى او
جنم د پيدايش په معنى دى نو هر كله چه زمكه د ټول مخلوق د پيدايش ځاى دى نو
(جما) ورته وويل شوه.
په پښتو كښې (زمكه) هم دغه لمړى تاويل ښه قبلوى او ويلى شو چه په پښتو هم يخ
موسم ته (زمى) وائي لكه چه په فارسى ئې زمستان بولي نو زمكه په همدغه اعتبار چه
يوه سره كره ده په دغه نامه بلل شويده.
كه دېته وګورو چه زمكه د ژوند او زرغونېدو ځاى دى ښائي چه له دى دوو لغتو سره
ئي هم څه اشتقاقى ريشه پيدا كړو.
زمكه له زيم سره هم په لفظ كښې نزدې معلومېږى نو كيدى شى چه زمكى ته پدې
لحاظ چه اوبه او زيم ورځنې پيدا كېږى زمكه ويل شوى دى.
غل :دا لغت هم له ډېرو لغاتو سره لفظى او معنوى مناسبت او اشتقاقى عالقه لرى
يعنى غل ،غليم ،غلول ،غالى ،غېل ،چه په فارسى ئې (دغل) بولى د يوى كورنۍ
لغتونه دى بلكه غلى او غلى كېدل هم له همدغى څانګى څخه دي.
خوله :خوړل او خواړه له (خولى) سره لفظى او معنوى تناسب او اشتقاقى عالقه
لري.
ځبل :ځوبل ،ځبل او ځوبلول هم يو له بله جوړ شويدى.
كسل :لكه چه (كَسَىًٌ) او (كسل) يو له بله جوړ شويدى او (كتل) هم ورته نزدى
معلومېږى همدارنګه لېدل او لېمه هم يو له بله ماخوذ ښكاره كېږى.
تله :تلل او تول هم له تلى سره لفظاا د معنى قرابت لري.
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مېلمه :په سانسكرت كښې (مهمان) د تعظيم معنى لرى او (مها) هم معظم او مشر ته
ويل كيږى نو هر كله چه مېلمه هم د عزت خاوند وى او هر څوك ئې تعظيم كوى هغه
هم په دغه نامه وبلل شوه.
په پښتو كښې مېلمه چه جمع ئې (مېلمانه) راځي له (مهمان) سره پوره قرابت لرى او
ويلى شو چه مېلمه هم په اصل كښې (مېلمان) و ،او وروسته ورځنې الف او نون لوېدلى
او مېلمه شوېدى -د دى دواړو تورو د لويدلو ډېر مثالونه هم په ژبه كښې شته او زيات
شواهد لرى د دې كلمى مونث چه (مېلمنه) راځي هغه هم د دې خبرې اثبات او تائيد
كوى چه (مېلمه) په اصل كښې نون درلود او وروسته ورځنې لويدلى دى ،كه نه هيڅكله
داسى نه كېږى چه مذكر كښې نون نه وى او په مونث كښې زيات شى.
لومه :په سانسكرت كښې (لوم) د بدن و يښتانو ته وائې چه د پښتو لومه ورسره لغوي
قرابت لرى.
مشر :دا كلمه له (مها) او (مه) سره لغوى قرابت لرى چه لمړى كلمه په سانسكرت
كښې او دوهمه په فارسى كښې د لوى او بزرګ معنى لرى.
كشر :په سانسكرت كښې (كشا) د خاشاك په معنى دى او په فارسى كښې (كه) واړه ته
ويل كېږى.
ورېشل :چه رېشل هم ويل كېږى د سانسكرت له (رشمى) سره چه تاروته ويل كېږى
نزدى ښكارى -په پښتو كښې (رشمه) هم هغه مئين پړى ته وائي چه له تارو څخه جوړ
شوى وى.
تنسته :په سانسكرت كښې تارو ته (تان) هم وائي چه د فارسى (تنيدن) او د پښتو
(تنسته) ورسره اشتقاقى رابطه لرى.
كلى ،كال ،كور :دا درى واړه لغتونه يو له بله جوړ شوى او اشتقاقى عالقه لرى ،كه
څوك (كال) له (قلعه) څخه مضغن بولى هغه به كلى او كور ته ملتفت نه وى.
سمسور :په پښتو كښى سمسور اوس د سر سبز او خرم و شاداب معنى لرى او هر تازه
باغ ته سمسور ويل كېږى مګر ښائي چه په اصل كښې به د ګلو سره چمن او ګلزار ته ويل
كېده لكه چه په اشعارو كښې هم دا لغت د ګلو باغ سره زيات استعمال شويدى لكه:
باغ د ګلو به ســمسور وى مونږ به نـه يـو

د بــلبلو به پرى شـور وى مـونږ بـه نـه يـو

گلـــــه بـــــــــه هـــــــــله ورتــــــــه وكــــــــــــړم

چه سمسور باغ دى نورو نه نيسى ګلونه
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وروسته په دغه معنى كښې تغير او تحول راغلى او د سرسبزى معنى ئې پيدا كړېده د
دې خبرې تائيد او تصديق دا هم كوى چه په سانسكرت كښې (سمن) مطلق ګل ته وائي
او په فارسى كښې يوه مخصوص ګل ته ويل كېږى نو كېدى شى چه سمسور له (سم) چه
د سمن مخفف دى او (سور) څخه مركب شوى وى او اصلى معنى ېې سور ګلزار وي.
پرون :چه د تېرې ورځې په معنى دى او كله د مطلق تېر او ګذشته په معنى راځي
لكه پرون شپه ،پرون ورځ ،پروسكال -په سانسكرت او فارسى كښې هم نېلې او رېشې
لري ځكه چه په سانسكرت كښې (پر) او په فارسى كښې (پارينه) د تېر او ګذشته معنى لرى
او (پار) هم په فارسى كښې تېر كال ته وائي.
اوره :اوريا ،اورېدل او (اوره) يو له بله ماخوذ او مشتق دى.
مړاوى :له مړاوبى څخه مخفف دى.
مرۍ :دا لغت په پښتو كښې دوه معنى لرى يعنى هم ستونى او توتكى ته وائي او هم
هغه شى ته ويل كېږى چه په فارسى ئې (موره) بولى او يوه مخصوص قسم ته ئې
(مرواريد) هم وائي چه په پښتو ئې مرغلره بولي.
دا لغت له (مورۍ) سره هم اشتقاقى عالقه لرى چه په پښتو ،فارسى او سانسكرت
درى واړه ژبو كښې د اوبو تېرېدلو ځاى ته وائي.
سوى :دا لغت په پښتو او فارسى دواړو كښې ظاهرى قوارې او سر و صورت ته ويل
كېږى چه وائي فالنكى ښه سوى لرى او مراد ورځنى دغه ظاهري وضعيت او نمود وى.
په سانسكرت كښې (سويد) چه له (سوى) سره ډېر قرابت لرى د خوى په معنى دى
بلكه خوى له همدغې كلمې ماخوذ دى ځكه چه دا راز ډېرې كلمې شته چه په
سانسكرت كښې په (س) او په پښتو او فارسى كښې په (خ) ويل كېږى لكه خسر چه په
سانسكرت كښې (سوسر ،شوسر) ويل كېږى يا لكه خور او خواهر چه په سانسكرت كښې
ورته(سوسرى) وائي نو ويلى شو چه سوى په اصل كښې د خوى په معنى و چه وروسته
ئې معنوى تحول كړى او د ظاهري قوارې مفهوم ئې پيدا كړيدى.
همدارنګه خوى د پښتو او فارسى مشترك لغت دى چه په سانسكرت كښې هم ريشه
لرى.
كونډه :هغه ښځه چه مېړه ئې مړ وى كونډه ئې بولي -د دې لغت د معنى په تحليل
كښې دوه نظريې د سړى فكر ته راځى چه هغه دواړه د (كونډ) د كلمى څخه ناشى دى
ځكه چه كونډ په پښتو كښې برسېره پدې چه د (كونډى) د كلمى مذكر صورت دى دوه
نورى معنا هم لرى يعنى د غره سر او جګى څوكى ته چه ونې او بوټى نلري او بيخى

- 33 -

وچه او سپېره وى هم كونډه ويل كېږى او بې ښكرو حيوان هم كونډ او كونډى بولى،
له لمړۍ معنى څخه معلومېږى چه كونډه د دى المله په دغه نامه ياده شوېده چه دا هم
د مېړه دنه والى په سبب وچه وى او د زېږېدو او انتاج هيله ورځنې نشي كېدى.
دوهمه معنى سړى ته دا القا كوى چه په پښتو كښې لكه چه بې ښكرو حيوان او بې
ښاخونو ونې ته كونډ او كونډى ويل كېږى ،خوار او عاجز سړي ته هم كونډ وائي ځكه
چه په پښتو او فارسى دواړو ژبو كښې ښكر د قوت معنى افاده كوى لكه چه وائې فالنكى
ښكر لرى يائې ښكرونه ورمات كړه ،كه ئې له بزرګۍ ښكر شنه شى هم به دا كار ونكړى-
نو هر كله چه كونډه هم په كلى او كور كښې عموماا خواره او عاجزه وى نو كونډه ورته
وويل شوه.
سور :يوه مخصوص رنګ ته وائي چه په سانسكرت كښې ئى (شون) بولي -څوك چه
د تورو له ابدال سره اشنا وى او پدى باب كښې څه مطالعات لرى هغه به دا خبره په
آسانۍ ومنى چه شون او سور يو له بله جوړ شويدى او پوره قرابت لرى ځكه چه (س،
ش) او همدارنګه (ر ،ن) هر وخت يو په بل بدلېږى او ډېر مثالونه لرى لكه :شته ،سته-
رنګړى ،ننګړى -او داسى نور...
كارګه :په سانسكرت كښې (كاګ) همدغه معنى لرى چه په پښتو كښې ئې كارغه او
كارګه لرى.
بېره :چه ځينى پښتانه وېره هم وائي په سانسكرت كښې (بهى) او په فارسى كښې
(بيم) همدغه معنى لرى او په ريشه كښې سره شريك دي.
ورندار :د ورو ښځې ته پښتانه ورندار وائي چه له ورور او (ندار) څخه مركب لفظ دى
مګر څه تخفيف او نحت پكښې شويدى لمړى جز خو معلوم دى او تفصيل ته هيڅ
حاجت نلرى -دوهم جز ئې په تركيبى ډول په (تندار) كښې هم شته چه د تره ښځې ته
وائي او له تره او (ندار) څخه ئې تركيب موندلى دى.
نو ويلى شو چه (ندار) د ښځې په معنى دى او د سانسكرت له (نارى) سره چه هغه
هم همدغه معنى لرى لفظى او معنوى قرابت لرى.
هغومره :همدغه راز څومره ،دومره ،له دوو جزو څخه مركب لغتونه دي چه يو
جزئى (مره) او بل جزئې (هغه ،څو ،دا) دى ځكه چه (مره) د اندازى معنى افاده كوى
او د دې بل جز له يو ځاى كېدو سره د (آنقدر ،چقدر ،اينقدر) معنى پيدا كوى.
هومره هم له هغومره او هماغومره څخه مخفف دى او تركيبى لغت بلل كېږى.
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همدارنګه هغسى ،داسى يا هسى هم لكه هغومره ،دومره او هومره تركيبى وضعيت
لري.
بخره :په فارسى او ژند كښې (بخش) د بخرى معنى لري او په لفظ كښې هم ډېر سره
نزدى دي ،د دغې مشتركې ريشې په لحاظ ويلى شو چه (بخره) اصلى صورت او (برخه)
محرف صورت معلومېږى ،د همدى المله په زړو آثارو او ديوانو كښې عموماا بخره ليكل
شوېده.
نيمګړى :له نيم كړى څخه جوړ شوى او كاف په ګاف بدل شويدى.
يوازې -:له يو وزرى څخه مخفف دى.
ونج :د ځاى معنى لرى لكه چه (ګړونج) د ګړيو ايښودلو ځاى ته وائي او داسى هم
ويل كېږى چه ستا په ونج كښې مې روپۍ وركړى يعنى ستا په ځاى مې روپۍ وركړى-
نو كه څوك ئې د عوض په معنى ترجمه كوى سهوه به وي.
روغبړ :چه د هر كلى معنى لرى له (روغ اوسى او بړ بړ راشى) څخه د نحت په ډول
جوړ شوى او له كالمه كلمه پيدا شوېده لكه چه د (هركلى) كلمه له (هر كله راشى) څخه
مخففه ده.
مړوند :د الس بند ته ويل كېږى چه له (مټ) او (وند) څخه مركب دى -وند په پښتو
كښې د بند معنى لرى لكه چه د غړوندى په بحث كښې پرې خبرې وشوې -مت هم د
پښتو معروف لغت دى څوك چه د تورو او حروفو په ابدال كښې مطالعه لري هغه به دا
ومني چه (ټ ،ړ) ډېر ځله يو په بل بدلېږى لكه غړۍ او غټى يا داسى نور نو كېدى شى
چه مړونډ له مټ وند څخه جوړ شى.
اللى :وار د واره د سړي فكر ته دا راځى چه (اللى) به له لعل څخه جوړ شوى او د
دې المله چه لعل يو ښايسته شى دى په پښتو كښې د معشوق او محبوب دپاره استعمال
شويدى مګر زما په ګمان اللى له (گاللى) څخه د نحت په ډول پيدا شوى دى او له لعل
څخه نه دى ماخوذ .ځكه چه يو خو د لفظ په لحاظ (اللى) ګاللى ته نزدى دى او بل دا
چه ګل نسبت لعل ته زيات عموميت لرى او هر څوك ئې له ښايست نه ډېر متاثر كيږى نو
له دغسې كلمى نه يوه كلمه جوړول قوى احتمال لري.
اديره :يا هديره چه د مقبرې معنى لري ځينى كسان ئې له (هډايرى) څخه ماخوذ
بولى او وائي چه مقبرى ته په همدغه لحاظ چه هډونه پكښې ايرى خاورى كېږى هديره
بلل كېږى ځينې نور وائي چه هديره د عربى له (حضيرى) څخه جوړه شويده او د
مفغناتو له جملى څخه ده.
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زما په ګمان هديره يا اديره په اصل كښې (هادېره) وه چه (ها) د (هاغه) مخفف دى
لكه چه اوس هم په ځينو محاورو كښې هاسړى د هاغه سړى يا د هغه سړى په معنى دى
او د بعيدى اشارې كار وركوى -ډېره هم په پښتو كښې د توقف او اوسېدو ځاى ته وائي
او د پښتو له مشهورو لغاتو څخه ده نو كېدى شى چه د دغې ډېرى په مقابل كښې چه
مونږ د ژوند په حال كښې پكښې اوسېږو مقبرى ته (هادېره) ويل شوى چه پس له مړينې
ورځو او د يوى ډېرې مثال پيدا كوي.
څپوټى :ښائي چه په اصل كښې به سرپوټى وه ځكه چه څپوټى هغه واړه ټيكرى ته
وائي چه ايله سرپټوى او پوره ټيكرى نه وى نو كېدى شى چه سرپوتى څپوټى شوى
وى او يو بسيط رنګ ئې پيدا كړى وي.
څوك چه په پښتو كښې لغوي مطالعه لري او لغاتو ته ښه ځير شوى وى هغه به يقين
و كړى چه د پښتو په لغاتو كښې د تركيب و اشتقاق يوه قوى سلسله شته چه يو لغت له بل
سره تړى او د هر لغت اصل او اساس په يوه ځالنده رڼا كښې ښئيى -مګر هر كله چه دغه
بحث لږ څه نوى دى او دغه رڼا هم لږ څه سترګې برېښوى نو زه په ځينو لغاتو كښې خپل
نظريات ال ښه نشم ښكاره كولى يعنى هغه څه چه د زړه د اشراق په رڼا كښې ئې وينم
مګر د استدالل په رڼا كښې ئې نورو ته نشم ښودلى بل وخت ته ئې پرېږدم.
د مثال په ډول وايم چه ماته ځينې غټ غټ مصادر له يوه لغت څخه ماخوذ ښكارى
لكه لورول او لورينه چه زما په ګمان د لور له كلمې نه پيدا شويدى ځكه چه د لورينى يو
لوى مظهر ديوى مور دپاره خپله لور ده نو كېدى شى چه دغه مصدر د لور له لفظ څخه
ريشه اخستى وى -همدارنګه احتمال لرى چه (پېرزوينه) د (زوى) له كلمې اخستل شوى
وى خو د دى المله چه دغه راز بحثونه ال ځينې كسانو ته بدعت ښكاري او په ښه سترګه
ورته نه ګوري زه ورپورى نور نه نښلم او محض د دى دپاره چه په نورو ژبو كښې هم د
دغه راز تاويالتو او نظرياتو امثال وښيم د جرجي زيدان له فلسفة اللغويه څخه د ده
ځينې نظريات د ځينې عربى لغاتو په باب كښې رانقلوم چه دغه بحث څه علمى اعتبار
پيدا كړي.
دا نوموړى او مشهور عالم عقيده لرى او په خپل كتاب كښې ئې پوره ثابتوى چه د
عربى اوږده كلمات لكه څلور حرفى ،پنځه حرفى ،شپږ حرفى يا داسى نور ارومرو له
درى حرفى بلكه دوه حرفى كلمو څخه جوړ شويدي -دى ډېر درى حرفى كلمات لكه
ځينې ادات له دوو جزو څخه مركب ګڼي او وائي (بين) چه د ظرفيت كلمه ده له (با)
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حرف جر او (اين) ظرف مكان څخه مركبه ده همدارنګه (عند) له (عن) او (يد) څخه
مركب بولي.
كوم ادات او روابط چه په عربي كښې شته لكه حروف جاره يا داسى نور دا هم د
ځينې كلماتو مخففات بولى او وائي چه دا ټول د نحت په اثر كښې له مستقلو كلماتو
څخه جوړ شويدى لكه چه (با) د ظرفيت په معنى له (بيت) څخه مخفف دى ځكه چه
بيت په سريانى ژبه كښې د (بين) او (فى) معنى وركوى يعنى ددې په ځاى چه (بين
القبور) يا (فى القبور) ووائې (بيت القبور) وائي -په كلدانى ژبه كښې (بى) همدغه معنى
لرى چه په سريانى كښې ئې (بيت) او په عربي كښې ئې يوازى (با) يا (فى) لرى نو
معلومېږى چه له (بيت) څخه (بى) او له (بى) څخه يوازى (با) پيدا شوې ده.
همدغه شان يوازى الم چه له حروف جاره ؤ څخه دى له (الى) او (الية) څخه چه د
جهت او ناحيې معنى لرى مخفف ګڼى او وائي چه ادات او حروف معانى د مستقلو
الفاظو بقايا دي چه په مرور د زمان ئې دغه صورت پيدا كړيدى.
كه سړى تتبع او لټون وكړي په نورو ژبو كښې هم دغه راز روابط پيدا كولى شى چه
د مستقلو كلماتو بقايا (پاته شونى) معلومېږى لكه د فارسى (در) چه له (درون) څخه مخفف
دى او اوس هم در او درون دواړه ويل كېږى لكه :محتسب را درون خانه چه كار.
غرض دا دى چه دغه كلمات او الفاظ چه مونږ پرې ګړېږو په اصل كښې له څو
محدودو اصلونو څخه د لفظى او معنوى تغير او تحول په اثر كښې پيدا شويدي او يوه
اشتقاقى الره ئې طى كړېده يعنې ځينې كلماتو د استعارى له الرى بلى معنى ته انتقال
كړى او معنوى تحول پكښې راغلى دى او ځينې نورو د نحت او قلب يا ابدال په اثر
كښې نوى صورتونه او آهنګونه پيدا كړيدي لكه چه زمخشرى وائي د قسم په تورو كښې
اصلى تورى (ب) ده چه وروسته په (و) او بيا په (ت) بدل شوى دى او د يوى معنى دپاره
درى صورتونه پيدا شوه -د استعارى له الرى هم يو لغت د معنى په لحاظ ډېر ځايونه
نيسى او د څو لغتونو كار وركوى.
شهر په عربى كښې اصالا د سپوږمۍ په معنى و لكه چه په سريانۍ كښې (سهر) هم
همدغه معنى لرى ،وروسته قمرى مياشتى چه د سپوژمۍ په اعتبار يو له بلې بېلېږى په
دغه نامه وبلل شوې او پس له هغه شمسى مياشتو ته هم شهور وويل شوه.
همدارنګه (نبىص) چه پيغمبر ته وائي او د قاموسو خاوندان ئى (نباْ) يا (تنباْ) څخه
ماخوذ او مشتق ګڼي چه د خبرولو معنى پكښې پرته ده په اصل كښې يوه پخوانۍ
مصرى كلمه ده چه له (نب) او (ى) څخه مركبه ده او د كاله يا كورنۍ مشر ته ويل كېده
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نو يهوديانو هم دا كلمه واخستله او په لمړى وخت كښې ئې خپلو نيكو او پلرو ته غوره
كړه مګر وروسته ئې د انبياء دپاره خاصه كړه او تخصيص ئې وركړه.
پخوا تر دې يهوديانو پيغمبر ته (رائى) ويل چه د (بينندۀ غيب) معنى لرى.
په هره ژبه كښې الفاظ او كلمات همدغه راز آووښتى را اووښتى دى او سل رازه تغير
و تحول كړى دى.
د همدغه بدلون او اووښتو په اثر كښې له يوې ژبې څو ښاخونه او له يوه ښاخه څو
ځانګې بېلې شويدي چه اوس په بېلو بېلو نومونو يادېږى او د ارتقا او تكامل په لحاظ يو
له بله ښكاره فرقونه او ځانته ځانته خصوصيات لرى.
د دى دپاره چه د ژبو عمومى وضعيت لږ څه رڼا شى په روستۍ بحث كښې ورباندې
د اختصار په ډول غږېږو.
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د ژبو عمومى ويش
د دنيا مهمې ژبې په درې لويو او مهمو برخو بېلېږي چه هره برخه يو لوى اصل بلل
كېږي او ځانته څانګې لرى چه دلته د يوى مختصرې نقشې په رڼا كښې ښودل كېږي.

ژبه
طورانى

اريائى

تركى – تاتارى  -مغولى

سامى
عبرانى-سريانى-عربى-ارامى-
شمالى

جنوبى
التينى – يونانى

سانسكرت
پښتو – فارسى

فرانسوى -اسپانوى

كردى -ارمنى

ايتاليائى

هندى  -اوستائى
دا پورتنى ويش او تقسيم د ټولو محققينو په نزد په همدغه يو راز نه دى يعنې د
ځينې ژبو په باب كښې څه اختالف نظر شته او پدې باب كښې چه پښتو لكه فارسى او
هندى د سانسكرت يوه څانګه ده پښتانه پوهان نور نظريات لري .يعنى دانشي منلى چه
پښتو هم د سانسكرت هغه راز څانګه ده لكه فارسى چه ده ،ځكه دا دواړه ژبې له
سانسكرت سره يو راز شباهت او يو ډول خپلوى نلرى ،لكه چه د مخه د پښتو او
سانسكرت په بحث كښې هم څه اشاره ورته وشوه چه د ځينى عمومى او مشتركو صفاتو
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په لحاظ مونږ پښتو او سانسكرت لكه دوه لوى ښاخونه او فارسى لكه يوه څانګه بللى شو.
زمونږ مطلب له دې نقشې څخه يوازې هغه عمومي رڼا ده چه د ژبو لرى او نزدى
قرابتونه په كُلى او اجمالي ډول ښئي.
كه مونږ د ژبو په شاوخوا كښې تحقيق او پلټنه شروع كړو راته به څرګنده شى چه
هره ژبه له بلې سره د خپل قرابت په اندازه لږ او ډېر نزديوالى او خپلوى لري يعنې يوه
اريائي ژبه هم له يوى سامى ژبې سره په ځينو لغاتو كښې لږ لږ قرابت ښئى مګر په هغه
اندازه نه چه اريائي ژبې ئې پخپل مينځكښې لري ځكه چه د دوى خپلوى پخپل كور
كښې زياته او ټينګه ده.
وګورئ! د التينى ژبى (اِس) د سانسكرت (اَس) د فارسى (است) د پښتو (سته) چه
ټول په يوه معنى دى يو له بله څومره قرابت لري مګر دا قرابت په يوه سامى ژبه كښې
لږيږى او دغه ريشه په عربى كښې يوازى په مفغنى صورت مومو يعنى تنها په (ليس) كښې
چه (ال) نافيه ده (ايس) د وجود په معنى ګورو او په نورو ځايو كښې ئې څه پته نشته.
همدارنګه د التينى (مېتر) د يونانى (ميتر) د سانسكرت (ماترى) د پښتو (مور) د فارسى
(مادر) د انګليسى (مدر) چه ټول يوه معنى لري په اشتقاقى ريشه كښې نسبت د عربى (ام)
د چينى (مو) او د قبطى ژبى (ماو) ته زيات قرابت لري.
ژبې د تعبير او افادى په لحاظ دوه ډوله دي چه مترقى او غير مترقي ئې بولي يعنې
هغه ژبې چه مطالب پكښې ادا كېږي او د انسان ډېر احتياجات رفع كوي هغې ته مترقى
وائي او هغه بله غير مترقى بلل كېږي ،مترقى ژبې بيا د تعريف او اشتقاق د قابليت په
لحاظ دوه رازه دي چه متعرفه او غير متعرفه ئي بولي.
متعرفه ژبې هغه دي چه تعريف او د كلماتو تغير د الحاق او ادراج په صورت پخپله
اصل كلمه كښې قبلوي او په دوو لويو ښاخونو بېلېږى چه اريائې او سامى ئې بولي.
غير متعرفه ژبې هغه دي چه په اصل بنا يعنې په نفس كلمه كښې تغير نه قبلوي او
اشتقاق ئې د اداتو په الحاق اونښلولو صورت مومي لكه چه په تركي ژبه كښې (ياز)
كتابت او ليكلو ته وائي او ماضى ئې د (دى) په نښلولو جوړېږى يعنى (يازدى)ويل
كېږي -كه چيرې له دغى ماضى څخه بعيده ماضى جوړوى نو يوبل دى ورسره يوځاى
كوى او (يازيدى) وائي چه (يازدى) د وليكه معنى لري او (يازيدى) د ليكلى و په معنى
راځي .كله چه جمع ورځنې جوړوى نو د جمع ادات (لر) ورباندى زياتوى او (يازيدى
لر) وائي او كه غواړى چه نفى پرى داخله كړي نو د نفى ادات (م) د اصل كلمې او د
ملحقاتو په مينځكښې راوړى (يازمديلر) وائي.

- 40 -

كومى ژبى چه له ترقۍ څخه لرې لوېدلي دي هلته ادات او د ارتباط حروف هم لږ
دي او همدغه سبب دى چه په ځينې ځايو كښې ددې په ځاى چه ووائي سړى ئې په
لرګى وواژه -داسى وائي سړى ئي وواژه او لرګى ئې استعمال كړ يعنې د (په) په ځاى
يوه جمله استعمالوي.
د سامى ژبو يو واضح صفت دا دى چه د حركاتو په تغير د لغت معنى هم تغير خوري
او بله معنى پيدا كوى لكه (قَتَل ،قُتٍِِل ،قَتلًٌ) چه لمړى معلوم فعل دوهم مجهول فعل او
دريم مصدر دى.
مګر بې د حركاتو له تغيره بل فرق نلري او كه حركات لږ څخه اوږده شى نورې
معناګانې هم پيدا كوي لكه (قاتل ،قتول ،قتيل) يا داسى نور ...
سامى او آريائي ژبې په دې يوه صفت كښې اشتراك لرى چه دواړه د الحاق صورت
د اشتقاق قابليت لري مګر د سامى ژبو امتياز دا دى چه د اشتقاق مهمه برخه ئې د
حركاتو په تغير صورت مومي او هغه ادات چه مستقله معنى لرى ،هغه په يوى كلمې
پورې نه نښلي.
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د ژبو عمومى تاريخ
د ژبو تاريخ په دوو دورو باندې وېشل كېږى چه يو ې دورې ته تقليدي او بلې ته
نطقى دوره وائي.
په تقليدى دوره كښې انسان له خپلو مقاصدو او اغراضو څخه د تقليد په ډول تعبير
كاوه يعنې كه كله به ئې غوښته چه له يوې شبح څخه تعبير وكړي نو د هغې صفات او
وضعيت به ئې د تمثيل او تصوير په ډول ښكاره كول او په دغه راز به ئې نور پوهول .په
دغه دوره كښې ژبې د طبعي اصواتو او اشاراتو څخه عبارت وه ،او الفاظو يو بسيط
وضعيت درلود چه د اسم او فعل و حرف فرق پكښې نه كېده .اشتقاق او تعريف هم نه وه
لكه چه اوس هم ځينې ژبې دغه حال ته نزدې دي او په ځينو ځايو كښې لكه استراليا او
جنوبى امريكا بعضې خلق له خپل ټولو اغراضو تعبير نشى كولى او له اشارتونو كار اخلى
د همدې المله د شپې له مخې يعنى په تياره كښې د دوى مفاهمه نسبت ورځې ته تفاوت
پيدا كوى .په اعدادو كښې هم د يوه او دوو دپاره كلمات لري او نور عددى الفاظ ور
سره نشته يعنې يوه ته (نتات) او دوو ته (نايس) وائي نو كه وغواړى چه دريم عدد هم
افاده كړى يو او دوه سره جمع كوى (نايس نتات) وائي چه تحت اللفظ ترجمه ئي دوه
او يو ،راځى .همدارنګه د څلورو په ځاى (نايس نايس) وائې او د پنځو په ځاى (نايس
نايس نتات) ويل كېږى چه (دوه دوه يو) ئې تحت اللفظ ترجمه ده ...
د ځينې معنا ګانو دپاره چه الفاظ نلرى صالبت د تيږې په كلمه ئې افاده كوى او په
دغه ډول خپل مطالب افاده كوى.
نطقى دوره:
په دې دوره كښې لغاتو لفظى تحول قبول كړى دى او د قلب و ابدال او نحت په
اثر كښې ژبه له تقليدى اصواتو مستقلو الفاظو ته را نقل شوېده مګر ادات او حروف او
اشتقاقى صيغې پكښې نه وې او د اسم و فعل و حرف فرق پكښې هم نه كېده بلكه د
قرينې په اعتبار يولفظ كله داسم ،كله د فعل او كله د ادات په ډول استعمالېده .وروسته
چه لغاتو په دوهمه درجه ارتقا وكړه نو د اسم او فعل په مينځكښې تميز وشو مګر ادات او
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روابط النه و پيدا شوي او نه اشتقاقى صيغې جوړى شوى وې ،نو د اداتو او حروفو په
ځاى به مستقل كلمات ويل كېده لكه چه چينييان اوس هم د حرف جر (فى) معنى د
وسط او مينځ په كلمه افاده كوي يعنې د دې په ځاى چه په كور كښې ووائي د كور د
مينځ وائي او كله ال د يوه ادات په ځاى يوه جمله هم استعمالوى لكه چه د مخه ئې يو
مثال وښودل شو.
په دريمه درجه كښې چه لغاتو د ترقۍ بله مرحله طى كړه نو له الفاظو څخه حروف
او ادات پيدا شوه او له اسماء او افعالو څخه حروف وزېږېدل خو سره له دې په افعالو
كښې د جنس او عدد فرق نه كېده لكه چه اوس هم په پخوانيو مصرى لغاتو (هيروګليف)
كښې د جنس او عدد تميز نشته او هغه ادات چه په اريائي او سامى ژبو كښې شته په
مصرى ژبه كښې نشته.
په څلورمه مرحله كښې د جنس تميز (مذكر ،مونث) او عدد تميز سره له اشتقاقه په
ژبو كښې پيدا شو او وروسته تر دغې مرحلې په بله دوره كښې اعرابى تميز په ژبو كښې
ښكاره شو چه د كلمى د احوال له تغير سره تغير مومي لكه چه په عربى ،يونانى ،التينى
او آلمانى ژبو كښې ئې وينو او په پښتو كښې هم لږو ډېر ليدل كېږي.
څنګه چه جرجى زيدان د ژبو او لغاتو په باب كښې خپله نظريه ښكاره كوي وائي
چه د جنس تميز يعنې تذكير او تانيث په ژبه كښې يو حادث شى دى او د عدد تميز هم
حادث دى ،د همدى المله تذكير او تانيث په ژبو كښې تفاوت لري يعنې په ځينو ژبو
كښې ډېر او په ځينو كښې بيخې نه وي.
د ماضى او مضارع په اشتقاق كښې هم وائي چه يو لغت په لمړى وخت كښې له
ماضيت او مضارع والى څخه خالى و ،يعنى (ذهب) چه اوس ماضى بلل كېږى پخوائې
د مطلق ذهاب معنى لرله او د زمانې مفهوم پكښې نه و پروت نو كه چېرې به ويونكى
غوښته چه دغه ذهاب (تك) په تېر وخت كښې وښئ اول به ئې (ذهب) ويلى او وروسته
به ئى ضمير راووړ يعنى (ذهب انت) به ئې ويلى او كه به ئې مستقبل وخت په نظر كښې
و ،نو (انت ذهب) به ئې ويل يعنى د كلماتو د تقديم او تاخير په ذريعه به ئې ماضى او
استقبال ته اشاره كوله ،وروسته ورو رو د نحت په اثر كښې ضمايرو خپل ځينې اجزا
وغورځول او يوازى (ت) پاته شوه چه (ذهبيت) او (تذهيب) ورځنى جوړ شوه.
پدې ټولو خبرو كښې مطلب دا دى چه هرې ژبې د هغه تغير او تحول په اثر كښې
چه د ارتقا او تكامل په الره كښې ارو مرو پېښېدونكى دى خپله ذخيره زياته كړېده او
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هره ژبه د خپل موجوده وضعيت په رڼا كښې پېژندل كېږى چه د ارتقا څومره مراحل ئې
طى كړيدى او د تكامل كومې دورې ته رسېدلى ده.
كوم لغات چه مونږ اوس پرې كړېږو تر اوسه ئې ډېر رنګونه پيدا كړى او راز راز
تحوالت پكښې راغلى دى.
لكه چه په يوه باغ كښې د ځينې بوټو او ونو څخه نور نيالګي پيدا كېږى او هغه بيا
نوى نيلى هرې خواته ځغلوى همدارنګه لغات هم دى چه د تركيب او اشتقاق په اثر
كښى خپل تعداد زياتوى او وخت په وخت ډېرېږي.
په يوه ژبه كښې كه ځينې نوو كلماتو ته احتياج پيدا شي نو له هماغه كلماتو څخه
جوړېږي چه په ژبه كښې وي او خلق ئې وائي.
كوم وخت چه په مكسيكو كښى لمړى ځل بېړۍ وليدل شوه نو وار دواره ئې ورته
(اكالى) وويل او دغه نوى شى ئې په دغه نامه وباله چه د اوبو كور ئې ترجمه ده يعنى د
دغه شى له ليدو سره سم د خلقو ذهن ته دا راغله چه دا يوه كور دى چه په اوبو كښې
سړى پكښې اوسېدلى شي.
په پښتو كښى چه ورته (بېړۍ) وائي ښائي چه پښتانه ئې د ليدو په وخت كښې د ماڼو
ګانو وضعيت ته متوجه شوى وى چه هغوى د بېړۍ چلولو په وخت كښى ډېره بيړه او
جديت كوي چه بيړۍ ژر راواوزى او اوبه ئې ډېر ښكته يونسي.
په ځينې ژبو كښې غشى ته د ليندى ځوى وائي .ځينى خلق چه په قهر او غضب شي
نو وائي چه په سينه كښې مې هډوكى را جګ شو لكه مونږ چه وايو په سترګو مې ورته
توره شپه شوه .غونى مې زيږه شوه يا داسى نور  ...او غرض مو د قهر او غضب حكايت
وي نو ويلى شو چه په هر ځاى او هره ژبه كښې د تعبير او افادى ډولونه بېل دي چه د
هغوى په حياتى او عقالنى خصوصياتو پورې اړه لرى او د لغاتو پيدايښت هم له دغه
تاثير الندې وي ،همدغه د تعبير او افادې بېلوالى او بل راز والى دى چه په هره ژبه
كښې سړى ځينې خصوصيات ويني چه هغه د يوې ژبې سبك له بلې ژبې څخه بېلوى او
د ژبو مميزه صفات ئې بولي.
مونږ د يوې ژبې لغتونه په بله ژبه ترجمه كوو مګر دا ترجمه عيناا هماغه كيف نلرى او
نه پكښې هغه ادبي او انشائي رنګ و آهنګ په هغه اندازه ساتل كېږي ځكه چه لغات او
اصطالحات ،تعبيرونه او متلونه تراكيب او جمالت په ژبو كښې ارو مرو بل راز كېږي او
بڼه ئې اوړى .هغه لغتونه چه په يوه ژبه كښې ځينې معانى د نورو لغاتو په مرسته او ګډون
ادا كوي په بله ژبه كښې ئې نشي ادا كولى.

- 44 -

د لغاتو تغير او تحول
لكه چه انسانان او وګړي د عصر او زمانې په لحاظ يا د هيوادونو په اعتبار ظاهري او
معنوي تغيرونه قبلوي يعنې كله لنډې او كله اوږدې جامې اغوندي ،يو وخت يوه شي
ته په ښه سترګه ګورى او بل وخت ئې په بد نظر ويني ،كله له چا سره مينه او محبت
لرى او كله ورسره دښمني كوي يوه ورځ يوي خواته روان وى او بله ورځ بل لور ته مخه
كړى همدغه راز لغات او كلمات هم دي خو ځينې الفاظ لكه صورت پرست اشخاص د
لفظى او ظاهري تغير استعداد لري او د زمان و مكان په اغيزه ئې بڼه او څېره بدلېږي او
ځينې نور د معنوى تحول استقبال په ښه شان كوي او په معنى كښې ئې ژر ژر بدلون
راځى ،ځينې لغتونه داسې هم وي چه په دواړو خواو كښې تحول قبلوي او نور لغتونه
ورځنې پيدا كېږي.
كوم معنوي تحول چه په لغاتو كښې پېښېږي هغه اكثره داسې وي چه يوه لغت له
حسي داللت څخه معنوي داللت ته انتقال كړى وي لكه (پرېكړه) چه په اصل كښې د
ظاهرى قطع دپاره وضع شوى او په حسى امورو كښې استعمالېده مګر وروسته د جګړو او
خصوماتو فيصلى ته هم وويل شوه او يوه بله معنى ئې پيدا كړه.
د لفظي تحول مثالونه هم په ژبه كښې ډېر دي لكه :پښه ،خپه -ژبه ،زبه ،جبه -غګ،
ژغ -يا داسى نور ...
چه اوس د ځينو تغير او تحول ښكاره دى او د ځينو لږ څه له نظره پټ ايسي چه هر
څوك ورته نه ملتفت كېږي.
هر كله چه د لفظي تغير مثالونه ډېر دي چه په لغوى څېړنه كښې د بدلېدونكو ځاى
بدلوونكو او لوېدونكو تورو په بحث كښې وښودل شوه او پدې كتاب كښې هم د پښتو او
سانسكرت د لغوى قرابت په بحث كښې ډېر داسې مثالونه راغله چه د لفظي تغير او
تحول په اثر كښې له يوه اصل څخه جوړ شوي او دوه صورتونه ئې پيدا كړيدي نو دلته
يوازې د معنوي تحول ځينې نمونې ښيو:
سيخ :په اصل كښې د اوسپنې يوې سمې او اوږدې آلې ته ويل كېږي چه د نغرى
اور پرى لړي ،وروسته ئې په پښتو كښى معنوى تحول وكړ او د سم (راست) معنى ئې
پيدا كړه چه سخول مصدر هم ورځنې جوړ شو او ډېر اشتقاقات ورځنې كېږي.
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اسك :زما په ګمان دا كلمه له (هسك) څخه د لفظى تغير په اثر كښې جوړه شوېده او
ددې المله ئې د قرعى معنى پيدا كړېده چه په دغه راز قرعه كښې د يوه شى هسكولو ته
هم ضرورت پېښېږى.
پوزه :اصلى معنى ئې همدغه د استشمام او تنفس آله ده چه د دواړو سترګو ترمينځ
واقع ده او د مخ له اعضاؤ څخه حسابېږي.
مګر وروسته ئې د ننګ معنى هم پيدا كړېده او څوك چه يو داسې كار وكړي چه
ننګ پرې په ځاى كېږي نو وائي چه پوزه ئې په ځاى كړه.
اورېدل :د يوه غږ آواز او احساس ته ويل كيږي چه د غوږو په ذريعه كېږي مګر
وروسته ئې په مفهوم كښې د قبول معنى هم زياته شوېده او خبره اورېدل د خبرې منلو
په ځاى ويل كېږي.
نغوږل :دا مصدر چه له غوږ څخه جوړ شوېدى او د شنيدن معنى لري وروسته
ورځنې د لفظى تغير په اثر كښې (نغوتل) جوړ شويدى چه هغه هم داسې اورېدلو ته
وائي چه قبول او منښت ورسره وي يعنى له لفظى تغير سره يو ځاى معنوى تغير هم
پكښې لږ څه راغلى دى او په اخره كښې ئې د پيروۍ معنى ته انتقال كړى لكه چه
(نغوته) په همدغه معنى استعمال شوېده.
تياره :دا لغت چه د ظلمت معنى لري او ښائي چه په آريائي ژبو كښې مشتركه ريشه
ولري د يوه څه لفظى تغير په اثر كښې ورځنې (تور) جوړ شوى چه يوه مخصوص رنګ ته
ويل كېږي او د سپين په مقابل كښې راځي ځكه چه هغه له تيارې سره شباهت لري،
وروسته تر دې بيا تور يو بل معنوى تحول وكړ او د تهمت معنى ئې پيدا كړه ځكه چه
پخوا به د داسې خلقو چه د يوه بد او ناوړه كار نسبت به ورته وشو مخونه تورېدل او په
كلو كښې به ګرزول كېده نو مخ تورېدل د ګناكارۍ عالمه وګڼل شوه او په پښتو كښې
ګناګار ته مخ تورى او تور مخى وويل شوه.
مخ :په اصل كښې ئې دغه معنى نه درلوده لكه چه اوس ئې خلق ورځنې اخلي او
د لحاظ و خاطر په معنى ئې استعمالوى.
وچ :د لوند په مقابل كښې وضع شوېدى او اصلى معنى ئې (خشك) دى چه د لمر د
حرارت او تودوالى تاثير ګڼل كېږي مګر نن ئې دومره تعميم پيدا كړى دى چه يوه
داسې علمى مضمون ته چه ادبى خوږوالى پكښې نه وى هم وچ مضمون وائي او نږدې
ده چه د خاص معنى هم افاده كړي لكه وچ قانوني سړى يا وچ زور چه د نن ورځې په
محاوره كښې ويل كېږي او غرض ورځنې خالص وي.
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ژبه :اوس ئې د وعدې او عهد و پيمان معنى هم پيدا كړه لكه ژبه كول چه د عهد
كولو معنى لري مګر اصلى معنى ئې همدغه د ګړېدو او عهد كولو اله ده چه وروسته
الفاظو او كلماتو ته هم وويل شوه.
تود :اصلي معنى ئې حرارت او ګرمى ده چه د اور يا لمر په اثر كښې پيدا كېږي مګر
وروسته ئې د شدت معنى هم پيدا كړه يعنې شديد جنګ ته هم تود جنګ وويل شوه او
تود مجلس ال هم ويل كېږي.
سور :اصالا يوازى دغه مخصوص رنګ ته ويل كېده وروسته د قهر او غضب په معنى
سور كېدل استعمال شو او كله چه دوه تنه يو بل ته په قهر شي نو وائي چه يو له بله سره
شول.
مړ :دې لغت هم ورو رو او وخت په وخت ډېرې معنا ګانې پيدا كړى او په ډېرو ځايو
كښې استعمال شو يعنې څنګه چه يوه بې روحه كالبوت ته مړ ويل كېږي همدارنګه د اور
صفت هم كېدى شى او وائي چه اور مړ شو .اور ئې مړ كړ.
مړې اوښكې -مړې خبرې -مړې سترګې -ال هم ويل كېږى او په داسى ځايو كښې
استعمالېږى چه د حقيقى مرګ و ژوند هېڅ تصور پكښى نه كېږي ځكه چه حيات او
ممات ته دومره عموميت نشو وركولى چه له مطلق جسم او جوهر ځنې هغه خواهم
تجاوز وكړي او اعتراضو ته وويل شى يعنى خبرې پرې وستايو.
الره :څرګنده ده چه د سبيل او طريق معنى لري مګر څومره چه په دغه معنى شهرت
لري همدومره رسم و رواج ،دود و دستور ته هم ويل كېږى -كله چه كوم پښتون د يوه
ټبر مخصوص عادت او عرف بيانوى نو وائي چه په دوى كښې دا الره تېره ده -كوم د
روغى او جوړې قوانين چه په پښتنو كښې شته او جارى دى هغه هم الر بلل كېږي د
همدې المله په دې نزدې وختو كښې د پښتو ګرامر ته چه د ژبې قوانين بيانوي د پښتو
لياره وويل شوه.
غاړه :هر څوك پوهېږى چه اصل معنى ئې (گردن) دى مګر ورو رو ئې دومره
تحوالت كړيدى چه اوس ئې نيلې اوښاخونه ډېرو ځايو ته رسيدلى دى يعنې په حسي
خوا كښې ئې دومره تعميم پيدا كړى چه د سرك غاړه ،د سيند غاړه ،د نغرى غاړه او دا
راز نور ډېر صورتونه او تركيبونه ئې پيدا كړيدى خو يوازې په همدغه يو راز عموميت
ئې اكتفا نه ده كړې په معنوي خوا كښې ئې هم تحول كړى او په داسى ځايو كښې
لكه :پورپه غاړه مېږ مرداره -د ذمې معنى لري او غاړه بندېدل ال يو بل مفهوم هم ادا
كوي.
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له بلې خوا غاړكۍ -غاړه په غاړه كېدل -غاړه ايښودل د هر چا په غاړه تلل يا د هر
چا په غاړه ژړل -نور ډېر اصطالحى او لغوى معاني هم ښئى.
خټه :مشهور لغت دى چه د (گل و الى) معنى لرى ،وروسته د دې المله چه بنيادم له
خاورو او خټو پيدا شويدى او د انسان اصل بلل كېږى د اصل او نسب په معنى هم
استعمال شو لكه چه وائي په خټه څوك دى او غرض ئې د نسب پوښتنه وي.
كله ال خټه د خرابۍ معنى وركوى او داسى هم ويل كېږى چه طبيعت مې خټه دى
او مطلب ئې د طبيعت خرابي وي.
كه مونږ د لغاتو دغه راز مجازى او اصطالحى معاني لټوو پدې كښې هېڅ شك نشته
چه دا بحث زښت ډېر اوږدېږي او هر څومره چه دا كتاب غټوو هغومره غټېږي.
دا ټول معانى چه نن تاسې ته مجازي او اصطالحي معلومېږي څه زمانه وروسته
حقيقى رنګ پيدا كوي او څوك ئې بيا نشي پېژندلى ،ډېر ځله مجاز د حقيقت ځاى نيسي
او حقيقى معنى خوري ،ډېر مخصوص اصطالحات عموميت پيدا كوى او د نحت او
ابدال په اثر كښې د لغاتو ځاى نيسي ځكه چه ژبه په هر وخت كښې او په هر ځاى كښې
د لفظى او معنوى تحول خواته روانه ده او هېڅ كله دا سير نه قطع كېږي.
څنګه چه شاعران او عاشقان له خپلو معشوقو څخه راز راز تعبيرونه كوي يعنې كله
ورته د ګلو لښته وائي او كله ئې زركه او هوسۍ يا شنه كوتره بولي او دغه راز سل رنګه
خطابونه ورته كوى .څوك ئې له سترګو ډكې تمانچې او ګولۍ جوړوي او ځينې ئې له
زلفو تورماران او منگرى ساز وي همدغه شان عام وګړي هم پخپلو خبرو كښې راز راز
تصرفات كوي او خپل تعبيرات بدلوي ځكه چه انسان په اصل كښې داسې پيدا شوى
دى چه بايد زاړه بوتان مات كړي او نوى پيدا كاندى ،په هر څه كښې تصرف وكړي او
هر شى ته نوې جامې واغوندي د همدې المله هر وخت او په هر شى كښې تجدد او
نوى والى غواړي او شاعران يا ليكونكى هم كوښښ كوى چه نوى مضامين او نوى
تعبيرات پيدا كړي نو د دغه مطلب دپاره الفاظو ته هم نوى رنګ چه په تعبيراتو كښې
غرابت پيدا شى او معانى هم خپل لباسونه نوى كړى.
سړى چه د كلماتو دغه راز توالد او تناسل په نظر كښې ونيسي هغه به باور وكړي چه
كه د جهان لوى لوى دريابونه توره سياهى شي او د آسمان له ستورو څخه قلمونه جوړ
شى بيا هم هغه كلمات چه د علم او پوهې په دنيا كښې پيدا كېږي او د لوى خداى په
علم كښې شته تمامښت نلري په همدغه ځاى كښې انسان خپلې محدودې احاطې ته
ملتفت كېږي او يقين كوي چه زه لكه شيدا بلبل د دې لوى جهان په نا محدود باغ
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كښې د يوه ګل په پاڼو كښې مطالعه لرم او زما نغمه د همدغه يوه ګل د جلوى اثر دى نو
كه چيرې زما په دغه نغمه او كوچنى اثر كښې څه سهوې وي هغه به هوښياران معاف
وبولي او دا وينا به لكه د بلبل نغمه د تش آهنګ په لحاظ خوښه كړي.

پاى
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