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  ماخذونه
  

 لرم او ３ له ＇ه وخته د پ＋تو په شاوخوا ك＋３زه ئ３ چكومه تتبع 
 ماته ３ توجه په اثر ك＋يخت د يوې ذهنهغه الهامات چه وخت په و

 كتاب په ليكلو ې له ما سره د د３ د يوې ر１ا په 請ورت ئيپيدا شويد
 متفرق يادداشتونه او د پ＋تو ３ مرسته ك４７ده وروسته تر دې ＄ين３ك＋
و فارسى قاموسونه لكه بيلو، راور！ى، برهان قاطع او هغه كتابونه ا

 لكه د جرجى يبحث كو مسايلو باندې يچه په لسانياتو او لسان
 متفرق مقاالت د دې ３ اللغويه يا سخندان فارسى او ＄ينةزيدان فلسف

 ماخذ ي او اساسي م／ر پخپله پ＋تو ژبه ا請ل.كتاب ماخذونه بللى شو
 ي واردات چه د هر چا دپاره منحصر بفرد نسخه ويدى او هغه ذهن

 عنصر بلكه روح －２لى ي د كتاب ا請لياو د دماغ محصول بلل ك８５
  .مش
-  

  ))الفت((
  
  



 

 

  
  



 

 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  
  

  نوى افكار
  

 او د بشر دماغى ي حال له نظر الندې ونيسي او فكري７ى د انسان ذهنسكه 
 چه هر نوى فكر په ي يقين به وك７ياكتشافات د زمان３ او تاريخ په 請فحه ك＋３ －ور

ل５ونتوب ＊كاره ر راغلى او هر چا ته لكه جنون او ظلم７ى وخت ك＋３ ډ４ر غريب په ن
شويدى م／ر همدغه جنون د دنيا د ډ４رو اشخا請و د محدود او محصور ذهنيت پرده 

  . خلقو ته ＇ر－نده ك４７ده３رلى او يوه نوى ر１ائ５＇
ډ４رو پوهانو او الر＊ودونكو په اول وخت ك＋３ د هغ３ خندا 請له اخستى ده چه د 

اقوامو په تحسين او  م／ر وروسته د ملتو او يملن６و او مسخرو په وخت ك＋３ پيدا ك８５
  .آفرين بدله شو４ده
 مطلب دا دى چه ډ４ر حقايق په دنيا ك＋３ په خوارو ستر－و كتل ېد دې خبر

 كومه ３ په مغزو ك＋３ احترام او تقدير شويدى نو كه كله ستاس３شويدى م／ر وروسته ئ
په سپكه ستر－ه مه －ورئ او د چا د  ه５）كله ورته ينوى ر１ا د يوې بر４＋نا په ＇５ر و＄ل８５

  .!!منلو او نه منلو پروا مه ك７ئ
 ته په ي ډ４ر كرته س７ي او هغه ！كى په ！كى ر＊تيا شيډ４ر ＄له س７ى يو خوب وين

  .ي او هغه حقيقت پيدا ك７يوي＋ه يوه سودا پيدا ش
 كيفياتو ته ＊ه ＄ير شئ كله س７ى يو ＄اى يا يو وضعيت وينى چه يكه تاسى خپلو نفس

 ونه －ورئ او ي اعتنائ３چه خپلو تصوراتو ته په بيا وايم  نو ب،هغه ورته اشنا معلوم８５ى
  . وك７ئ３تعقيب ئ

كه تاس３ د دنيا د مخترعينو حال او احوال په نظر ك＋３ ونيسئ يا د هغو فالسفه ؤ 
 هغوى ته به هر چا په ي دي او نظريات راوړر افكايرئ چه دنيا ته ئ３ نووژوند ته و－

  . بلل３پ＂ه او ＊كاره ليونيان ويل او سودايان به ئ
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 ３ د خطراتو استقبال ه５）كله ب３ له نبوته منكر نه ئېكه چ５ر(: يميرزا ب５دل وائ
 كاله ته مسافر م５لمانه پ５＋８５ى چه د ډ４ر فضيلت خاوندان يډ４ر ＄له د س７.)تعظيم مه كوه

 نو دغسى م５لمانه كه ＇ه هم په ظاهره له －رد او غبار ＇خه ډك ي نه پ５ژن３ م／ر س７ى ئيو
 له حال احواله ３ چه بايد س７ى ئي د قدر او عزت حق لري８５معلوم او خوار و زار يو

  .ى＄ان خبر كاند
 افكار او ３ ته ＄ينيپدې ！ولو خبرو ك＋３ د غرض ！كى دا دى چه كله كله س７
 او دى د دې المله ينظريات د يوې سودا په ＇５ر يا د يوه موهوم خيال په ډول پيدا ك８５

  .يست و او پ＂ه خوله ناي وائ ه５＆ نهي او نه به ئ３ منيچه خلق به پرې وخاند
 بت بايد ارومرو مات ك７ شى او د نظرياتو مخه ه５）كله ونه ېد دغس３ ډار او و４ر

ه دا كار خورا ضرور او الزم ر انكشاف دپاي ارتقا او دماغي د يوه كام د ذهن-نيول شى
  .ا４سي

＄له  ＄كه چه ډ４ر ي يقين او اعتماد پيدا ك７ېانسان بايد تر يوه حده پخپل فكر باند
 ر كوى او د ذهن په ＊ي＋ه ك＋請 ３حيح افكاېد خيال په ر１ا ك＋３ ＊ه ＊ه نظريات جلو

  . چه بايد هر －وره ئ３ ＊كاره او ＇ر－ند ك７ويمنعكس ك８５
 او ＇ه حقايق ې چه ＇ه سهوي ＊ائيهره نظريه چه په اول وخت ك＋３ ＊كاره ك８５

 ３و قدر ئ اي عفوه كوېسهو ې د فكر خاوندان د ډ４ر ل８ حقيقت دپاره ډ４ريپك＋３ و
  .ويك

 چه ＊اغلو يخبره په تمهيد ډ４ره غ＂ه او درنه شوه، زما دپاره همدومره كفايت كو
په شاوخوا ك＋３ خپل خواره ) پ＋تو (３ ژبپل３ونكو ته دا ＇ر－نده ك７م چه زه د خلوست

 請حيح او غلط ３ يعنيواره افكار را ！ولوم، زما پدې پريشانه خوب ك＋３ به هر هر＇ه و
 م／ر دا خو ＊كاره ده ي احالم معلوم شُثاغ چه ＄ينو كسانو ته اضي او ＊ائيدواړه به لر
 او همدغه ناقص تحقيقات وروسته تكميل ي لم７ى تحقيقات نواقص لر３ ژبېچه د هر

  .ى اساس پيدا ك７ىمل او عيش
 او د خپل ضد د معرفت وسيله يډ４ر ＄له يو غلط تحقيق د حقيقت د كشف باعث ك８５

 چه زه بايد ي هغوى به ماته دا حق راك７ياران د ＇وك چه د سعى او عمل طرفد-شى
  . ＊كاره ك７م او ＇ه وليكميخپله هغه سودا چه د تتبع په الره ك＋３ ماته پيدا ك８５

 ي كسان وائ３زه پخله هم دا ＊ه －２م چه بايد خپل ＄ان او خپل افكار پ نك７م ＄ين
／ر  مياو خپل مس ＊كاره كو يچه د تصنيف خاوند خپل ＄ان د مالمت９ هدف －رزو

 ي بيخ３ يا ئي كوي چه س７ى خپل مس د زرو په نامه خلقو ته معرفيماته دا بده ＊كار
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＇ومره چه ريا ＊ه كار نه دى . ي بل شان －مان وك７ې چه －وندې خلق وربانديپ سات
  .همدومره تلبيس هم بد كار دى

 ３ د مين３ ژبي مل３ په اساس د لوى خداى په مرسته او د خپلې مفكور３د همدغ
  . اثر په ليكلو پيل كومېا د دباعثتيپه 

  او د ＄ينو لغتونو د تركيب او اشتقاقي بحث ك８５ېدلته د لغاتو په ا請ل او ريشه باند
 چه ي ＇خه بايد دا －مان پيدا نش３تقاق له كلمش كوم م／ر د اېپه شاوخوا ك＋３ خبر

  او له مصدر ＇خهي ليك３ لكه چه －رامر ليكونكى ئيدلته به د پ＋تو هغه 請رف ليكل ك８５
. د جوړ４دلو الر＊ئ...  نور３ فعل حال، اسم فاعل يا داس،ي ماض-:د ＄ينو كلماتو لكه

 يدلته مقصد له اشتقاق ＇خه هغه اشتقاق دى چه په عربى 請رف ك＋３ اشتقاق كبير بول
چه هغه د دوو كلمو ترمين＃ په لفظ او معنى ك＋３ يا يوازې په لفظ ك＋３ تناسب پيدا كول 

 او ي لفظ- چه يو له بل سره - غوږ، نغوږل -روه، －ر４وان  －-او شومل  شومل３ -:دى لكه
 چه دغه راز الفاظ ي او همدغه مناسبت دا خبره ثابتوي نزد４والى او مناسبت لريمعنو

 ي چه دغو اخستلو يا جوړ４دو ته اشتقاق ويل ك８５يدي او اخستل شوييو له بله جوړ شو
 منلى ي نش３ او هر ＇وك ئي ونظر ＇خه پم／ر دا اشتقاق په ＄ينو مثالونو ك＋３ له عام 

 ي نور مسايل عمومى ډ－ر ته نه د３ او لكه ＄يني دي＄كه چه دغه راز تحقيقات ل８ ＇ه نو
  .ي وك３７ او تصديق ئي ومن３ چه هر ＇وك ئيراوتل

 ې چه په ＄ينو كسانو بانديروډ４ر ＄له په ＄ينو مجالسو ك＋３ س７ى له يوه او بله ا
 محض ې چه دا خبري دوى －مان كو.يې وه６ او په بعض３ اشتقاقى مسايلو ملنيخاند

 كلمات له نورو كلماتو ３وهم او تش خيال دى چه هر ＇وك پخپله تصور او －مان ＄ين
  .ي كوي علم خاوندان او د فن پوهان معرفې او ＄انونه د ديمشتق بول

 هغه اين／ر يك７ او هر ＇وك چه پزه توره يزه دا منم چه هر س７ى به دغه اهليت نلر
 او پدې راز تحقيقاتو ي به د منلو وړ نه وې خبر３ چه د هر چا ！وليئ، ＊ايك５دى نش

 ي وهم و３ چه هغه به تشه سودا او خوشي خبرې پيدا ش３ داس３ك＋３ به په ر＊تيا ＄ين
 او ي سپكه －وريم／ر كه ＇وك دغه علم ته چه نن ورځ په دنيا ك＋３ ډ４ر اهميت لر

 ې او په ＄ان پورياند هغه په حقيقت ك＋３ پخپل جهل او پخپله ناپوه９ خيخاند
 ده ３ ＄كه چه نن دغه علم د دنيا د ډ４رو پوهانو توجه خپل ＄انته را اړوليمسخرې كو

همدغه علم په ر１ا ك＋３ د ژبو قرابت او ، ياو د اقوامو په تاريخ ك＋３ هم زيات دخل لر
  .ي الس ته را＄３ مفيدې نتيجې او ډ４ريل８５＄ن８د４والى او د ملتو يو والى 
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 خبرو ته مو －وته ３ او ＄ينيكمل نه وم كه زمون８ تحقيقات په دغه موضوع ك＋３
  . حال الزمه و－２ىي د دغه ابتدائې چه پوهانو زمون８ سهوي ＊ائيونيول ش

 مسايلو ك＋３ د ي په اشتقاق３ ژبې ته هم ملتفت اوسو چه د هرې خبرېمون８ بايد  د
 له ３ا ك８５ى او بسهوې او غلط９ پيدډ４رو پوهانو او لويو خلقو په نظرياتو او تحقيق ك＋３ 

 ك５دى ې مسائل شته چه اعتراض او انتقاد ورباند３ داس３رياضياتو په هر علم ك＋３ ＄ين
 او د اجتهاد په الره ك＋３ ارومرو كله كله ي وي ＄كه چه اكثره علمى مسايل اجتهاديش

مره  همدغوي５８ م／ر ＇ومره چه يو عالم پخپلو نظرياتو ك＋３ سهوه كيسهوه او خطا پ８５＋５
  .ي پخپل انتقاد ك＋３ غلط８５يو منقد هم

  م／ر وروسته وروي او ډ４ر منقدين لريتدا ك＋３ د پوهانو －مان بلل ك８５بهر علم په ا
 ＇ه موده ي منل ډ４ر －ران و３ او هغه مسايل چه په ابتدا ك＋３ ئيرو زمينه مستعده ك８５

  .ي او خلق ورته په ＊ه ستر－ه －وريوروسته په آسانه منل ك８５
 請حيح ３ م／ر نور ډ４ر خلق ئينو په نظر ك＋３ غلط معلوم８５ډ４ر ＄له يوه خبره د ＇و ت

 اختالفه نه دى ３چه هي＆ حقيقت په ！وله دنيا ك＋３ ب نو هر كله ي كو３ او قدر ئي－２
 كسان به ３قبول شوى و دى شى چه دغه راز مسائل هم يو داس３ حقيقت وى چه ＄ين

وشوه خه پو＊تنه  لكه چه ＇ه موده د مخه په يوه مجلس ك＋３ له ما ＇يپك＋３ اختالف لر
 جوړ شوى يا اخستل شويدى او د دى كلمى ريشه به ＇ه ３له ＇ه شى ＄ن) ＊اغلى(چه 
په ) ＊ا پ５رۍ(＇خه جوړ شوى وى لكه چه ) اغلى(او ) ＊ه( ما وويل چه دا لغت به له يو

وه او وروسته ＊اپ５رۍ شو４ده، دا خبره د مجلس د خلقو خو＊ه ) ＊ه پ５رۍ(ا請ل ك＋３ 
په پ＋تو ك＋３ د ＊ائسته او ) اغلى(زيات خوشحاله شوه ＄كه چه  ېارو４دونكى پر شوه او

هم يوه كلمه ده چه ) ＊ه(حسين په معنى د شعراء په ديوانو ك＋３ موجود لغت دى او 
＊ه تور، ＊ه سپين، ＊ه مال، ＊ه پوه، ＊ه ＊ايسته، ＊ه : زيات له 請فت سره استعمال８５ى لكه

روست９ كلمى په معنى د ) ＊ه(ك＋ى و لچه پدې ！ولو مثا... خوږ، ＊ه تريخ، او داسى نور 
 او په دغه راز استعمال ك＋３ پخپله كومه مستقله يك＋３ زياتوالى او ډ４روالى پيدا كو

سره په ) ＊ه(هم 請فت دى او لم７ى تورى ئى الف دى ) اغلى( نو هر كله چه يمعنى نلر
 امتزاجى تركيب داسى قوت وموند ３ شوى او په دى دوو كلمو ك＋بامال ك＋ى هم مرك

 ي ا請ل３ كلمېكلم３ －مان كوى نو نظر دغه تحليل ته د د اوس س７ى پرې د يوې چه
  .معنى ＊ه ＊ايسته او ＊ه ＊كلى دى

 خوا ې تقريظ هم وشو له هرېدا خبره چه نشر شوه او په ＄ينو اخبارو ك＋３ ورباند
ورباندې په جرايدو ك＋３ ＇ه وليكل شوه او هر چا پك＋３ ＇ه وويل، ＄ينو ا請ل مفكوره 
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 ３ تحقيق او تدقيق وباله م／ر په مثال باندې ئي يو علم７３ه او دا بحث ئډ４ره خو＊ه ك
＇خه جوړ شوى، ＄ينو نورو ) شاه پرى(له فارسى ) ＊اپ５رۍ( ويل چه ３اعتراض وك７ او وئ

اوس هم په محاوره ) ＊اغلى( ليكل چه ３په ا請ل مفكوره باندى سخت اعتراض وك７ او وئ
＇خه مركبه ) ＊ه اغلى( نو دا كلمه له ك＋３ د محترم او ＊ه س７ى په معنى مستعمل دى

  .－２ل يوه سودا او －مان دى
 لكه يواره همدغسى پيدا شوى و د  چه يو غ لغت به واريدا راز كسان －مان كو

 نو د ي هم په لم７ۍ ورځ همدغه وه چه نن ئ３ لر４３ ك８５ى او معنى ظ تلفېچه اوس پر
 الزمه ده يه ل８ ＇ه ملتفت ش او معنوى تحول تكسان د كلماتو لفظى المله چه دغس３ ېد

 ې ＇ه خبر３ مثالونه و＊يو م／ر لم７ى د ＊اغلى په باب ك＋３چه د دواړو رازو تحوالتو ＄ين
  .كوو

  
  :＊اغلى

 ＊ه ＊كلى او ډ４ر ３＇خه مركب شوى او ا請لى معنى ئ) ＊ه اغلى(له زما په －مان 
يو خان او عبدالعظيم او نورو پخوان ＊ايسته دى لكه چه په همدغه معنى د خوشحال

خداى به ورك７ى د (: ي په ديوانو ك＋３ ＇و ＇و ＄ايه راغلى لكه چه عبدالعظيم وائشعراء
او په بل ＄اى ك＋３ د جنت ＊كلى ＊اغلى هم شته او لكه چه د ) جنت حورى ＊اغلى

حورو او ＊كلو 請فت شويدى همدارن／ه د خال او مخ په 請فت ك＋３ هم ويل شوى او د 
  ...خال، ＊اغلى مخ، ＊اغلى －ل، يا داسى نور  شو４ده لكه ＊اغلى ې－لونو ستاينه هم پر
 شواهد او مثال يو قوى سند دى چه ＊اغلى په همدغه معنى معرفى ينو دغه راز ادب

 ３＇خه جوړه شوى او ا請لى معنى ئ) ＊ه اغلى(يد كوى چه دا كلمه له ې تائكوى او د د
ك７ى تر＇و ورو رو دغى معنى تغير او تحول قبول وروسته . ＊ه ＊كلى او ډ４ر ＊ايسته دى

 وخت ك＋３ د مطبوعاتو له خوا د محترم دپاره خاص ك７شو او د ＊ايست د معنى ېچه پد
  .يه５＆ تصور پك＋３ نه ك８５

هم ) ＊ه( چه يدغه راز معنوى تحول په ډ４رو لغاتو ك＋３ ليدل ك８５ى او ډ４ر مثالونه لر
  . لغاتو ＇خه دى３له همدغس

دپاره د تاكيد او مبالغ３  د يوه 請فت ３په مستقل ډول استعمال شى يعنكه دا لغت 
 ３ د نن ور＄３ معنوى خو بى او ＊ه والى دى م／ر خلق ئ３ نو ا請ل معنى ئي شونه ويل

 ＊كليتوب په معنى هم استعمالوى ＄كه چه دا ياو ظاهر) زيبائى(په محاوره ك＋３ د 
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 او په آسان９ يوه معنى د بل３ په ＄اى استعمال５دى ي دې ن８دېدواړه معنا －ان３ ډ４ر
  .شى

 چه د يوه ＊كلى مخ په ستاينه يور＄ايو ك＋３ س７ى له يوه او بل ＇خه اپه ډ４رو 
 م／ر غرض ئ３ ي د３ ئې شون３６ ＊ې او ډ４ري لر３ ستر－３ ＊ې چه ډ４ريك＋３ وائ

 او ＊ايست وى همدارن／ه ＊ه －ل او ＊ه كالى هم ＊ايسته －ل او ＊ايسته كاليو ته يزيبائ
  .ويل ك８５ى

 نو ي حسن او ＊كليتوب و３ ور＄نكله چه مون８ وايو دا شى ډ４ر ＊ه ＊كارى نو مراد
له معنوى ＊ه والى ＇خه ظاهرى ＊ه والى ته انتقال ك７ى دى دغه راز ) ＊ه(＇ن／ه چه 

 پيدا ３ معنوى ＊ه والى ته تجاوز ك７ى او بله معنى ئ３＊اغلى هم له ظاهرى ＊كليتوب ＄ن
 چه ا請الًٌ د ＊ايست په معنى دى او ＄ينو ＄ايو ك＋３ د معنوى) اغلى(ك７ې ده، لكه پخپله 

  .＊ه والى دپاره هم استعمال شويدى
 نور په نظر ك＋３ ３＊اغلى، اغلى، پ５غله يا داس: س７ى چه د پ＋تو دا ＇و لغتونه لكه

 هغه پوه５دلى شى چه د دى لغاتو په خ＂ه ك＋３ د ＊كليتوب معنى اغ８ل３ ده او د يونيس
پ５غلتوب وخت د همدى المله چه د حسن او ＊ايست د كمال او تاز－９ زمانه ده د 

 كه ل８ ي او په همدغه لحاظ جن９ ته په دغه وخت ك＋３ پ５غله وائي４８توب په نامه يادپ５غل
＇ه دقت وك７و ＊كلى هم په لفظ او معنى ك＋３ دغو لغاتو ته ډ４ر ن８دې دى او اشتقاقى 

 چه په مستقيم يا غير مستقيم طور يو ي دې تور３داس)  غ-ك (عالقه ورسره لرى ＄كه چه 
 ＇ه ４３دونكو تورو ＇خه دى چه زياتوالى او كموالى ئپه بل بدل８５ى او الف هم له لو

 ＇خه پيدا شوى او ３ او ريش３ نيلېله يو) ＊اغلى(او ) ＊كلى(تاثير نلرى نو ويلى شو چه 
  .لفظاً او معناً نزد４والى لرى

 شته چه اوس مون８ تصور كوو چه په لم７ى ３ ډ４ر غ غ لغتونه په ژبه ك＋３دغس
 طى ك７ى م／ر د ژبو ي نه و３ه اشتقاقى الره به ئ پيدا شوى وى او كوم３ورځ به همدغس

 لم７ى لغات ډ４ر ３ چه د هرې ژبي نه قانع ك８５ى او پوه８５ې باندېپوهان ه５＆ كله پد
 يرو حروف او تور  تجاوز نه كاوه، وروسته ورو３بسيط و، چه له دوو يا درى تورو ＇خه ئ

كله نشى كيدى  سره تركيب موندلى دى نو داس３ ه５）３ له بل３ كلمې او يويزيات شو
 نه ３ پيدا شوى وى او د تركيب يا اشتقاق الره به ئ３واره همدغس چه ＊اغلى به وار د

هم لكه ＊اغلى له ) ＊ايست(د دغه علمى اساس په ډاډ مون８ ويلى شو چه . وى طى ك７ى
دى ＇خه ماخوذ ) ا４س５دل( له ３او بل جز ئ) ＊ه(دوو جزو ＇خه مركب دى چه يو جزئى 

. ي هم د خوشنما په معنى را＄يش او نمودن معنى لرى او ＊ايسته４س５دل د نما＄كه چه ا
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واره ووائي چه په ＊ايست او ＊ايسته ك＋３ نو   دراو چه د لن６ نظر خاوندان يدلته ＊ائ
 د بدل５دونكو تورو په بحث ك＋３ ويلى دى ３ ＇７５نيولغله كومه شوه م／ر مون８ د ) ت(

) ت( ك５دى شى چه د ا４س５دل دال په يو له بله بدل８５ى او ډ４ر مثالونه لرى نو)  ت-د(چه 
)  را ايسى-ايسى (د تلفظ په اقتضا پك＋３ زياته شوى وى لكه چه په ) ت(بدل شوى وى يا 

  .ى ك＋３ است５دل هم وائرك＋３ ايسته، را ايسته ويل ك８５ى يا د اوس５دل په مصد
 زياتوالى ＊ئي لكه د اوچت په )ت( نور مثالونه هم شته چه د ３ ＄ينېبرس５ره پد

  .８ى５ويل ك) اوچ(نشته او ) ت(ك＋３ چه په سانسكرت ك＋３ كلمه 
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  پ＋تو او سانسكرت
  

 ژبو ＇ان／ه او پ＋تانه د اريا د لوى يدا خبره اوس ه５＆ غرابت نلرى چه پ＋تو د اريائ
 شواهد او داليل پيدا كول اوس هم له ې خبرې！بر يوه پخه كورن９ ده م／ر د د

  .ي لري ډ４ره دلچسپه ل８ او هر ＇وك ورسرهيابتكاراتو ＇خه شم５رل ك８５
 ３، ＄يني ژبو ك＋３ له سانسكرت سره ډ４ر قرابت لريپ＋تو اريائى ژبه ده او په اريائ

 هغوى ال پ＋تو او ي او د ژبو پوهان بلل ك８５يكسان چه په ژبو ك＋３ عمومى مطالعه لر
 چه ي او ＊اخونه بول３ ژب３ د سانسكرت ＇ان／ې يا دا راز نوري هندى او اوستائ،فارسى
  .ي جنوبى په نامه ياد８４يد اريائ

كه مون８ د لغاتو مقابله او مقايسه شروع ك７و ډ４ر زيات لغتونه مومو چه په پ＋تو، 
 او د دغو ژپو ډ４ر قرابت او ي＋３ عيناً يا په ل８ تغير مستعمل دسانسكرت او فارسى ك

 فارسى ئ３ ي له سانسكرت سره ＊كاره كو３ م／ر كوم قرابت چه پ＋تو ئينزد４والى ثابتو
 په اثر ك＋３ ويلى شو چه پ＋تو او سانسكرت ３ عمومى مقايسې او د يويه اندازه نلرپه هغ

 چه س７ى ي نسبت ك３８５ او يوه مشترك ا請ل ته ئيلرپخپل مين＃ ك＋３ ډ４ر قوى اخوت 
 پيدا كولى بلكه په ＊اخونو ك＋３ د يپه فارسى او سانسكرت ك＋３ دغه راز خپلوى نش

  .ي نسبت لر３ ＇ان／ېيو
 ډ４ر آسانه دى او قوى ３ م／ر اثبات ئيه غ＂ه دعوه تلقى ش چه يويدا خبره ＊ائ
  .ي چه بايد دا خبره ومنل شيشواهد پيدا ك８５
 سانسكرت لغتونه فارسى ته ورته دى او ＄ينى پ＋تو ته بلكه پدې باب ３كه مون８ ＄ين

ك＋３ د ژب３ قالب او چوكاټ په نظر ك＋３ ونيسو يقين به وك７و چه فارسى هغه مشترك 
 لرى اكثريه له السه ورك７يدى او په ر＊تيا د دې دواړو ３او پ＋تو ئ請فات چه سانس／رت 

  .＊اخونو په مقابل ك＋３ ديوى ＇ان／ى مثال او حيثيت لرى
 ژبو ي نورو اريائ３رق چه په پ＋تو او سانسكرت يا ＄يند تذكير او تانيث ف! و－ورئ

 په  دغه اعرابى او حرفى تغير چه.يه فارسى ك＋３ نه ليدل ك８５ پ３ك＋３ شته د نن ور＄
 او د پ＋تو په －رامر ك＋３ زياته يسبب پ５＋８５په  عواملو او مغيره حروفو ３پ＋تو ك＋３ د ＄ين
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 هم په ３فعلى 請يغ.  نه وينو３ فارسى ك＋３ ئ په سانسكرت ك＋３ هم شته او پهيبرخه لر
  .فارسى ك＋３ هغومره نشته چه په يسانسكرت ك＋３ لكه پ＋تو زيات３ د

 او په ډ４رو كلماتو ك＋３ لم７ى يميت لر＇ن／ه چه په پ＋تو ك＋３ ابتدا په ساكن عمو
 عموميت ３ هم دغه خا請ه موجوده ده او همدغستورى ساكن وى په سانسكرت ك＋３

  . ك５دىي م／ر په فارسى ك＋３ په ساكن باندې ابتدا نشيلر
او د پ＋تو  -ڼ ډ، ړ، ټ، :  نلرى لكه３ چه په پ＋تو ك＋３ شته او فارسى ئې تور３＄ين

 سانسكرت ك＋３ هم شته او په دغو رديفو ك＋３ ډ４ر لغات  پهيپه لغاتو ك＋３ لويه برخه لر
 قرابت هم نسبت فارسى ته ډ４ر قوى ي نو ويلى شو چه د پ＋تو او سانسكرت لغويهم لر

  .او مكمل دى
 او په ي له ＇ه تغيره مستعمل د３ډ４ر لغات شته چه په پ＋تو او سانسكرت ك＋３ عيناً ب

مادو ) ٢( مثالونه له ３ى چه دلته ئ تغير هم راغلى دي يا حركتي ＇ه حرفل８＄ينو ك＋３ 
 . ＊ودل ك８５ىېالند

 

 

  
  .ي له ＇ه تغيره په دواړو ژبو ك＋３ مستعمل د３هغه لغتونه چه ب: الف
  فارسى    سانسكرت    پ＋تو    
  اخگر      ان／ار    ان／ار   )١(
  چادر سرخ زنانه      سالو    سالو   )٢(
  پروانه      پتن，    پتن，   )٣(
  آرايش      سن／ار    سن／ار   )�(
  請ندل      چندڼ    چندڼ   )�(
  دكان      ه＂９    ه＂９   )�(
  همراه      مل    مل   )٧(
  قلعه      كوټ    كوټ   )٨(
  ساعت      －７ۍ    －７ۍ   )٩(
  ميخك      لون，    لون，   )١٠(
  نى      نل    نل   )١١(
  كام      تالو    تالو  )١٢(
  بيد انجير     ارهن６ه   ارهن６ه   )١٣(
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  مر請ع      ج７او    ج７او   )�١(
  كمين      سن／ر    سن／ر   )�١(

  فارسى    تسانسكر    پ＋تو    
  كالل      كالل    كالل   )�١(
  نيل      نيل    نيل   )١٧(
  نيك      نيك    نيك   )١٨(
  ادينه، شنبه      اتوار    اتوار   )١٩(
   چادر زنانه–شا       شال    شال   )٢٠(
  مادگاو      غوا    غوا   )٢١(
  گاوميش      سن６ه    سن６ه   )٢٢(
  تيل      تيل    تيل   )٢٣(
  پتو      پ＂و    پ＂و   )�٢(
  يسمانرسن، ر      رسى    رس９   )�٢(
)٢
  خدعه      دروه    دروه   )
)٢
  اذوقه      رس    رس   )
  وزن      تول    تول   )٢٨(
  آرد گندم بريان      ستوان  ستو،ستوان   )٢٩(
  سرمه چوب      سالئى    سالئى   )٣٠(
  )ده مليون(كرور       كروړ    كروړ   )٣١(
  شوق      تپاك    تپاك   )٣٢(
   فريب-چل       چل    چل   )٣٣(
  هفته باران      ج７ى    ج７ۍ   )�٣(
  جنجال    جنجال  جنجال   )�٣(
)٣
  آب، ابرو      پت    پت   )
  ماما      ماما    ماما   )٣٧(
  گريبان     －ريوان   －ر４وان   )٣٨(
  آفت      آپت   1)١(آپت   )٣٩(

                                                 
1
ن كوى چه له عربى آفت څخه مقغنه  دا كلمه په سانسكرت او پښتو دواړو كښې شته او يوه معنى لرى څوك ئى چه له اصالت څخه خبر نه وى هغه به ګما- 

  . په زړه فارسى كښې هم آگفت همدغه معنى لرى–ده 
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  چارپائى      پلن，   پلن，، پالن， )�٠(
  )دفعه(بار       وار      وار )�١(
  
  :يهغه لغتونه چه په پ＋تو او سانسكرت ك＋３ په ل８ تغير ليدل ك８５: ب

 يغتونه مون８ په دوو برخو ويشو چه د لفظى او معنوى تغير په عنوانونو ب５ل８５دغه راز ل
 د تلفظ په لحاظ ＇ه فرق پيدا ３ چه په پ＋تو او سانسكرت ك＋３ ئي لغات د３ ＄ين３يعن

 او يويل ك８５) ډيوا(چه په سانسكرت ك＋３ ) ډيوه( يوه ده لكه ３ك７ى دى م／ر معنى ئ
 لفظ ك＋３ دومره شويدى  لرى، م／ر په３ئ همدغه چراغ دى چه په پ＋تو ك＋３ ３معنى ئ
ركو تبديل موندلى او دغه راز ابدال د پ＋تو او سانسكرت په ډ４رو مشت) ه( په ３ي) الف(چه 

 -اديره( هم واقع شويدى يعنى ３ او د پ＋تو پخپل مين％ك＋يلغاتو ك＋３ امثال او نظائر لر
  .يپه دواړو تورو ويل ك８５)  هرومرو- ارومرو- ه／９- ا－９-ههدير

 م／ر د ي پدې دواړو ژبو ك＋３ هي＆ تغير نلرظ چه د تلفظ په لحاي نور لغتونه د３＄ين
و دواړو چه په سانسكرت او پ＋ت) كال: ( ＇ه تحول قبول ك７ى وى لكه３معنى په اعتبار ئ

 د تخصيص او تعميم له حيثه فرق ３ خو په معنى ك＋３ ئيك＋３ په يوه تلفظ موجود د
 او په پ＋تو ك＋３ د يته وائ) وخت(＋３ مطلق پيدا ك７ى دى ＄كه چه كال په سانسكرت ك

 او عموميت ي محدودې او معين３ زمان３ ته ويل ك８５ېپه معنى دى چه يوفارسى سال 
  . په تخصيص بدل شويدى３ئ

＇خه هم ) هر كله(يا ) نور كله(د پ＋تو كله هم له كال ＇خه اخستل شويدى او له 
ه تكرارى 請ورت كله كله هم  او پيله د مطلق وخت په معنى استعمال８５معلوم８５ى چه ك
  .دغه معنى لرى

  ! نمون３ او مثالونه و－ورئ３هر كله چه دا دواړه رازه لغتونه وپ５ژندل شوه اوس ئ
 ３ويل ك８５ى چه په فارسى ئ) －ر( دا لغت په همدغه معنى په سانسكرت ك＋３ :غر

كارغه، : په پ＋تو لغاتو ك＋ى هم يو په بل بدلي８ى لكه)  ګ–غ ( دا دوه تورى -يبول) كوه(
 چه له ８ي پرتو－اښ، پرتوغاښ او په سانسكرت ك＋３ نور هم ډ４ر لغتونه پيدا ك５-كار－ه

 ３ تغير پيدا ك７ى او معنى ئيمدغه تورو د ابدال په سبب ل８ لفظ د ه３پ＋تو ＇خه ئ
  .، لكه چه له روستيو مثالو ＇خه پخپله معلوم８５ىي لر３هماغه ده چه په پ＋تو ك＋３ ئ

) يوغ( معنى لرى په فارسى ئ３  او همدغهييل ك８５و) ج，( په سانسكرت ك＋３ :جغ
  .يبول
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) گروچى (３ او په فارسى ئي چه په پ＋تو ك＋３ د －７يو اي＋ودلو ＄اى ته وائ:－رونج
  .يوائ) اجغرون( په سانسكرت ك＋３ ورته يبول

 چه په يشى او همدغه معنى لره واي) －ون( دا لغت هم په سانسكرت ك＋３ :غوندى
 چه د غلو او دانو اچولو يوائ) گونى(رسى ورته ا په فپ＋تو ك＋３ ئ３ غوندى لرى او

  .مخصوص ظرف دى
هم له هماغه لو４دونكو تورو ＇خه دى چه )  ى–د (د دى كلمى روستى تورى 

زياتوالى او كموالى ئ３ په ＄ينو لغاتو ك＋３ －ورو م／ر د معنى په تغير ك＋３ ئ３ ＇ه تاثير نه 
  .وى ك７ى

ه معنى لرى چه و４ش５دلى حبوبات همدغ) غون／نى( په سانسكرت ك＋３ :－ون／７ى
  . مراد دى３ور＄ن

  .ويل ك８５ى) غن( د انبوه په معنى دى چه په سانسكرت ك＋３ :1)٢(－０
پك＋３ ) خ، ك( چه يوائ) گند(او په فارسى ك＋３ ورته ) خن６( په سانسكرت ك＋３ :كن６

  .يو له بله بدل شويدى، او نور مثالونه هم لرى
دا لغت هم په سانسكرټ ك＋３ : ك)چه په فارسى ك＋３ ورته يوستل ك８５ل) خ 

  .يپائى وائرچا
 چه په فارسى ك＋３ هم مستعمل دى او د جواليانو مخصو請ه آله ده په :ماكو

  . او همدغه معنى لرىيوائ) ماخو(سانسكرت ك＋３ ورته 
) لوخ( په پ＋تو ك＋３ زيات او غليظ دود ته ويل ك８５ى چه په سانسكرت ك＋３ :لوخ７ه

  .يسره اشتقاقى مناسبت لر) لوخ( له هم) لو－ى( او ويلى شو چه يورته وائ
 سن／تيا ３همدغه معنى لرى چه په پ＋تو ك＋３ ئ) سنخيا( په سانسكرت ك＋３ :سن／تيا

  .1)٣(لرى او دواړه د يوى ريشى ＇خه ماخوذ معلوم８５ى
ن６ه لرى او  شو３ ئ３ك＋پ＋تو همدغه معنى لرى چه په ) هون( د سانسكرت :شون６ه

  .يپه فارسى ورته لب وائ
 همسايه ３ چه په فارسى ئيويل ك８５) －اون＂ى( دا لغت په سانسكرت ك＋３ :ون６ى－ا

  .1)�(يبول
                                                 

  .په پښتو او سانسكرت كښې ډېر ځايونه بدل شويدى) غ، گ( له دغو پنځو مثالو څخه معلومېږى چه -2
3
په ) ك، خ، ګ( څخه معلومېږى چه -ګى، لوخ لو- سنګتيا، سنخيا- ماكو، ماخو- كنډ، خنډ-كټ، خټ:  د سانسكرت او پښتو له دى څو لغتونو لكه- 

  .دى دواړو ژبو كښې د ابدال ډېر مثالونه لرى
4
  .ابدال په پښتو او سانسكرت كښې ښئى)  د–ت ( ګاونډى او ګاونټى د - شونډه او هونټ- 
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  .يوائ) باټ( په معنى دى چه په سانسكرت ك＋３ ورته ې او الرې د جاد:واټ
 له غوږ سره يو ＄اى هم استعمالوى او غوږ وال９ ورته ３ پ＋تانه ئ３ چه ＄ين:وال９

  .1)�(بولي) بال９ (３ په سانسكرټ ك＋３ ئيوائ
همدغه معنى او ل８ ) بن(په پ＋تو ك＋３ ＄ن／له ته وايي چه په سانسكرت ك＋３ :ب０ 

  . په زړه فارسي ك＋３ بن باغ ته وايي او بنوان باغوان ته ويل كي８ي-لفظي تغيرلري
)  دس–دش ( په سانسكرت ك＋３ ورته ي دا كلمه چه يو مخصوص عدد ته وائ:لس

 ３ ＄كه چه يو تورى ئيكاره ك８５ لس او دش كه ＇ه هم په ظاهر ك＋３ لرى ＊-ويل ك８５ى
 هغه به يقين يهم سره شريك نه دى م／ر ＇وك چه د حروفو تغير او تبديل سره اشنا و

ش (４والى نلرى ＄كه چه لروك７ى چه دا دوه لغتونه په ا請ل ك＋３ يو لغت دى او ＇ه ډ４ر 
 د بدل５دونكو ３ چه د لغوى ＇７５ني او ډ４ر مثالونه لريهر وخت يو په بل بدل８５)  س–
  .رو له عنوان الندې و＊ودل شوهتو

 معلوم８５ى لكه چه ３هم په ＄ين３ پ＋تو او فارسى لغاتو ك＋３ داس)  ل–د (همدارن／ه 
  ...او داسى نور )  پالر، پدر- الس، دست-ليدل، ديدن(يو په بل بدل شوى وى لكه 

په پ＋تو او سانسكرت ك＋３ هم دغه دوه تورى سره بدل８５ى لكه چه له دې وروستى 
  .م معلوم８５ىمثال ＇خه ه

ورته ) ديور( چه په سانسكرت ك＋３ ي ته ويل ك８５ر په پ＋تو ك＋３ د م７５ه ورو:ل５ور
  .يله ابدال ＇خه نور ＇ه فرق نلر)  ل–د (３ د ي چه له پ＋تو سره يوائ

 م／ر په يلر) دختر( په پ＋تو ك＋３ هماغه معنى لرى چه په فارسى ك＋３ ئ３ :جن９
 ي ته جنى وائ３ه كوم حرفى تغيره ＊％ ل３ ل８ معنوى تحول ك７ى او ب３سانسكرت ك＋３ ئ

 په يوه ３يعنى دى لغت په پ＋تو او سانسكرت ك＋３ يوازې معنوى تحول ك７ى او تورى ئ
  .حال پاته دى
 دا لغت چه د عروس په معنى دى او په يوه مخصوص وخت او حال ك＋３ :ناوى

ه  ت３مطلق ＊％) نارى( شى په سانسكرت ك＋３ ديوه تورى په تبديل يعنى  ته وايه３＊％
  . او تعميم لرىيوائ

 ３ دغس-ي چه په فارسى ورته شب وائيويل ك８５) شپا( په سانسكرت ك＋３ :شپه
وى او په سانسكرت ك＋３ په الف ويل ) ه(مثالونه چه په پ＋تو ك＋３ ديوه لغت اخر تورى 

                                                 
5
ښتو پخپل كور كښې هم يو له بله بدلېږى  دا دواړه تورى د پ-ابدال په پښتو او سانسكرت كښې ښكاره كوى)  ب–و ( واټ او باټ د - والۍ او بالۍ- 

  . وېره، بېره يا داسى نور-وياله، بياله: لكه
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 په روستيو مثالو ３ ئ３ نمون３ چه ＄ينييعنى روستى تورى الف وى ز＊ت ډ４ر د. ك８５ى
  .ك＋３ ＊ودل ك８５ى

  .ويل ك８５ى) پارا( چه په پ＋تو ك＋３ د سيماب په معنى دى په سانسكرت ك＋３ :پاره
  .يبول) ډيوا( چه د چراغ معنى لرى په سانسكرت ك＋３ ئ３ :ډيوه
  .لوستل ك８５ى) پنجرا( په سانسكرت ك＋３ ي چه په فارسى ك＋３ ورته قفس وائ:پنجره
  .يوايه ش) پورا( د مكمل او تام په معنى دى په سانسكرت ك＋３ :پوره
 دا لغت چه په پ＋تو او فارسى دواړو ك＋３ يو راز مستعمل دى په سانسكرت :م５له

  .يويل ك８５) ميال(ك＋３ په همدغه معنى 
  .يوائ) تامبا( چه په سانسكرت ك＋３ ورته ي په پ＋تو ك＋３ سوته وائ:تامبه
ويل ك８５ى ) تهانه(چه په پ＋تو ك＋３ عام او معروف لغت دى په سانسكرت ك＋３  :تا１ه

  .يمعنى لراو همدغه 
) ه( او په پ＋تو ك＋３ يويل ك８５) ه(دغه راز مثالونه چه يو لغت په سانسكرت ك＋３ په 

  . ئ３ په روستيو مثالو ك＋３ ＊يو３ چه نموني ډ４ر ديله تلفظ ＇خه لو４دلى و
 په سانسكرت ك＋３ په ل８ ،ي چه سامانول هم ورته وائي د انتظام معنى لر:سمبالول

) ه(يو بل تورى لرى چه هغه ) ب( لرى يعني وروسته تر همدغه معنى) سمبهالنا(لفظي تغير 
  .ي نه ك８５ېم／ر پوره تلفظ پرده 

د مصدر ) نا( په سانسكرت ك＋３ يو) ل(لكه چه په پ＋تو ك＋３ د مصدر روستى تورى 
  .يويل ك８５) پالنا(چه ) پالل(عالمه ده لكه 

نى  په بله مع３ عقل او هوش دى كه ＇ه هم ＄ينى پ＋تانه ئ３ ا請لى معنى ئ:سد
 په - ډ４روالى يا ＊ه والى وى３ او غرض ئ-بى سده غو＊３ وې: ياستعمالوى لكه چه وائ

ر تورى يعنى خمستعمل دى چه په ا) هـدس(سانسكرت ك＋３ هم په همدغه ا請لى معنى
  .يپوره تلفظ نه ك８５) هـ(

 چه د حبوباتو يو قسم دى او ＄ينو حيواناتو ته وركول ك８５ى په سانسكرت :موټ
  .يويل ك８５) هـ( خفيفه په) مو！هـ(ك＋３ 

  .يلوستل كي８) مهي（( په سانسكرت ك＋３ :م５＋ه
معلوم８５ى په  چه له كرلو ＇خه ماخوذ يهم وائ) كرك９( په پ＋تو ك＋３ ورته  چه:پاله

  .يورته وائ) پهال (３سانسكرت ك＋
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 چه په پ＋تو او فارسى دواړو ك＋３ په يوه معنى مستعمل دى په سانسكرت ك＋３ :ىپل
  .يلرهمدغه معنى ) پهلى(

 دا لغت د پ＋تو پخوانى لغت دى چه د ＇وك９ په شان يوه واړه ك＂／ى ته ويل :پ７５ى
  :ي لكه چه رحمان بابا وائيك８５

  د پالن， او د پ７５ى حاجت ＇ه نشته
  د يارانو نشستن د زړه په تخت دى

 يوه ３ يعني تغير لريهمدغه شى دى، او ډ４ر ل８ لفظ) پ７５هى(په سانسكرت ك＋３ هم 
  .زياته دهپك＋３ ) هـ(خفيفه 

 -يورته وائ) ماس(بولى په سانسكرت ك＋３ ) مياشت( چه ＄ينى پ＋تانه ئى :مياست
 نورو تورو ３او ＄ين) س(خو مون８ دمخه وويل چه وروسته تر ) ت(روستى تورى يعنى 

 حرف دى چه د يهم يو غير اساس) ى( ورته نه ويل ك８５ى فزيات８５ى او اساسى حر
  . كموالى او زياتوالى ＇ه تْاثير نلرى３ ئتو په ب５لولو او پردى كولو ك＋３كلما

 چه په فارسى او سانسكرت يهمدغه يوه شى ته وائ) لمر، نمر، مر ( په پ＋تو ك＋３:نمر
ورته ډ４ر ن８دى معلوم８５ى بلكه يو شى بلل ك８５ى ) مر( او د پ＋تو يوائ) مهر(ك＋３ ورته 

و هم وويل  لرى لكه چه مخ ك＋３ مظپه سانسكرت ك＋３ ډ４ر خفيف تلف) ه(＄كه چه دغه 
په ) هـ(او ډ４ر مثالونه مو راوړل چه د پ＋تو او سانسكرت ډ４ر مشترك لغتونه د دغسى 

  .يكموالى او زياتوالى ل８ ＇ه فرق پيدا كو
چه د سقف معنى لرى هم ) چت(د پ＋تو  - اوچت لرى３ په سانسكرت ك＋３ ئ:اوچت

  .له اوچت ＇خه اخستل شويدى
 - يوائ) جن／ل(كرت ك＋３ هم ورته  جنگل بولى په سانس３چه په فارسى ئ :＄ن／ل

ويل ) ج(او په سانسكرت ك＋３ په ) ځ(دغه راز نور كلمات هم شته چه په پ＋تو ك＋３ په 
  : دلته ＊يو３ ئ３ نمون３ چه ＄ينيك８５

)  ج-ځ(بولى او د ) جماه (３ په سانسكرت ك＋３ ئيچه م％كه هم ورته وائ :＄مكه
  .ي دواړو ژبو ك＋３ ＊ئېابدال په د
هم لوستل ك８５ى او ＄ينى ) روځ( ك＋３ يو بل 請ورت هم يعنى  دا لغت په پ＋تو:ورځ
) ر(د مخه دى او په يوه لهجه ك＋３ ) و(هم بولى چه په دوو لهجو ك＋３ ) وري＃(پ＋تانه ئ３ 

) ځ، ج(د ) ＄مكه(په همدغه معنى دى چه لكه ) روج(د مخه ده، په سانسكرت ك＋３ 
  .يابدال ＊ئ
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 ３او ＇وك ئ) ژبه(وك ئ３  چه ＇ي دې لهجى موجودې لغت ك＋３ درې په د:ژبه
 ３ په سانسكرت ك＋３ هم دا لغت په دوو لهجو ليدل ك８５ى يعن-يوائ) جبه (３او ＄ين) زبه(
دوه ) زبون(او ( زبان(دواړه تلفظونه پك＋３ شته لكه چه په فارسى ك＋３ ) جوها(او ) جبها(

  له سانسكرت سره زيات قرابت او)جبه(تلفظ پك＋３ موجود دى نو د پ＋تو دا يوه لهجه 
  .ينزديوالى لر
 په سانسكرت ك＋３ ورته يبول) 請د (３ دى او په فارسى ئدچه يو معين عد :سل

) ست( يو له بله فرق پيدا ك７يدى لكه چه د پ＋تو ３په ابدال ئ)  ل-ت( چه د يوائ) ست(
او په ) پالر( او ويلى شو چه په پ＋تو ك＋３ يهم همدغه راز فرق لر) سال(او د فارسى 

  .هم د دغه ابدال مثال دى) پترى(سانسكرت ك＋３ 
وائي او معلوم８５ى چه د دواړو لغتونو ا請ل يو ) ايس( په سانسكرت ك＋３ ورته :اوسپنه

  .دى
 چه له يورته وائ) نام( په سانسكرت ك＋３ هم يبول) نام(لكه چه په فارسى ئ３  :نوم

  .يپ＋تو نه ＇ه ډ４ر لر４والى نلر
 او ويلى شو چه د پ＋تو يوائ) نو(په فارسى او سانسكرت دواړو ك＋３ ورته  :نوى

 ３ ＄كه چه هغه هم نوى كاله ته را＄ى او هر ＇ه ئيبه هم له نوى ＇خه ماخوذو) ناوى(
  .ينوى و

) نيد(لى په سانسكرت ك＋３ بو) نزديك (３ او په فارسى ئي چه نژدى هم وائ:نزدى
  .يويل ك８５

ه پك＋３ يو ل)  ت-د( نه چه ې له د３ او بيويل ك８５) ترې( په سانسكرت ك＋３ :درې
 ك＋３ هم شته لكه ر دغه راز ابدال د پ＋تو پخپل كو-يبله بدل شويدى نور ＇ه فرق نلر

  .هم د همدغه ابدال مثال دى) ماترى(او د سانسكرت ) مادر( د فارسى -زبات او زباد
  .يوائ) اپ(په سانسكرت ك＋３ ورته  :اوبه
 چه يو يوائ) بهرودت( په سانسكرت ك＋３ ورته يبول) بروت( چه په فارسى ئ３ :بر４ت

  .يله ماخوذ معلوم８５بله 
 ３درى واړه داس) كبوت(د پ＋تو كوتره او د سانسكرت ) كبوتر( د فارسى :كوتره
  . چه ا請ل ئ３ يو معلوم８５ىيلغتونه د
 پوره ې چه په اخر تورى بانديويل ك８５) نكهـ(دا كلمه هم په سانسكرت ك＋３  :نوك
  .يك８５نه تلفظ 
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 چه يوائ) مستو( سانسكرت ك＋３ ورته  او پهيبول) ماست( په فارسى ئ３ :３مست
  . له نزد４والى ستر－ى نشى پ＂ولى３ه５）وك ئ
  .بولي) شالى( په سانسكرت او فارسى ك＋３ ئ３ :３شول
  .ي ＊كارېسره ډ４ر نزد) پنهى(بولى د سانسكرت له ) پايزار(چه په فارسى ئى  :پ２ه
 دى او  چه په پ＋تو ك＋３ د حرارت په معنىيوائ) تپ(په سانسكرت ك＋３ ورته  :تبه

  .يبه يو له بله جوړ شوى و) تپ(او ) تبه(ويلى شو چه 
 ي چه هغه دا －مان وك７ي ＊ائي لغت له ا請ل ＇خه خبر نه وې ＇وك چه د د:تپوس

 نه دى ＄كه ３شوى او مفغن شويدى م／ر حقيقت داس＇خه جوړ ) تفحص(چه له عربى 
په فارسى ) پاست( ژبو ك＋３ مشترك ا請ل لرى چه په سانسكرت ك＋３ يچه دا لغت په اريائ

 هغه قرابت چه تپوس او تپاس ر م／ياو په پ＋تو ك＋３ تپوس ويل ك８５)  پرسان-پرس(ك＋３ 
  .ي ورسره په هغه اندازه نلر３يو له بله لرى فارسى ئ

 چه د يوائ) پروا( په سانسكرت ك＋３ ورته يرهو چه －رم او تاوده باد ته وائب يا :برو
  .ي ماخوذ معلوم３８５ ريش３غدمهم له ه) پرمان(او د پ＋تو ) پروان(فارسى 

  .يورته وائ) دهور( په سانسكرت ك＋ى يد ته ويل ك８５د او خاكبارچه －:دوړى
  .پك＋３ زياته ده) ه(بولى او يوه خفيفه ) چهترى (３ په سانسكرت ك＋３ ئ:چترۍ

  .ويل ك８５ى) چر(ه سانسكرت ك＋３ پ يوائ) ＇７ (３ چه ＄ينى پ＋تانه ئ:＇ر
 چه په وچولى ك＋３ سپينوالى لرى او يئپه پ＋تو ك＋３ هغه حيوان ته وا :چرګ

  .يوائ) چركا(هم بولى چه په سانسكرت ك＋３ ورته ) چر－ى(＄ينى پ＋تانه ئى 
وم ته هم په سانسكرت ك＋３ ＄ولى ب) جماه( لكه ＄مكه چه په سانسكرت ك＋３ :＄وم

  .يوائ) جماى(
 ترجمه ك５دى شى چه په ې دا مصدر په فارسى په پرورش نمودن باند:پالل

 هر كله چه په دې لغت ك＋３ د پرورش او -همدغه معنى لرى) پالنا(＋３ سانسكرت ك
 ＇خه ３كلمه به هم له همدغى كلم) پالر(تربيت معنى پرته ده نو س７ى ويلى شى چه د 

  .جوړ شوى وى
ويل ) ډل( د جمعيت په معنى ده او په سانسكرت ك＋３ په ډ４ر ل８ لفظى تغير :ډله

  .يك８５ى او همدغه معنى لر
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وويلى شو چه ا ي تغير ليدل ك８５يهم په ډ４رو اريائى ژبو ك＋３ په ل８ لفظ دا لغت :مور
له يوه ا請ل ＇خه ) مور(او د پ＋تو ) مادر(د فارسى ) مدر(د ان／ليسى ) ماترى(د سانسكرت 
  .يجوړ شويد
  .يبول) پدر (３او په فارسى ئ) پترى( په سانسكرت ك＋３ ئ３ :پالر
  .د همدغه معنى لرى) سانس(په سانسكرت ك＋３  :سا

 چه له مور او ي په معنى دى يعنى هغه ورور يا هغى خور ته ويل ك８５ي د عيان:سكه
هم همدغه ) س／ا( په سانسكرت ك＋３ -پالره وى او په دواړو ا請لونو ك＋３ شريك وى

  .ي او خپله اشتقاقى عالقه ورسره ＊ئيمعنى لر
  .يوائ) پنا(بولى په سانسكرت ك＋３ ورته ) برگ( چه په فارسى :پا１ه

  .يبول) هنگ(په سانسكرت او فارسى دواړو ك＋３ ئى  :هنجه
 م， لولى او مؤنث ئى م８５ه او م５／ه را＄ى په سانسكرت ３ چه ＄ينى پ＋تانه ئ:م８

  .يابدال ＊ئ)  خ–ګ ( چه لكه سن／تيا او سنخيا د يوائ) ميخ(ك＋３ ورته 
) ل(د منلو په معنى دى او لكه چه د پ＋تو مصدرونه په ) مانا( په سانسكرت ك＋３ :منل
چه د ) پالنا(او ) سمبهالنا(باندى اتمام مومى لكه ) نا( د سانسكرت مصادر په يتمام８５

  .اللو په شان مصدرونه دى او په هماغه معنى دىپسمبهالولو او 
) وال９( دا لغت كه ＇ه هم اوس دومره ډ４ر نه ارو４دل ك８５ى او زيات پ＋تانه :مندرۍ

 نه التر اوسه نه دى ې چه له محاور م／ر د پ＋تو 請حيح لغت دىييا غوږ وال９ ورته وائ
 مندرۍ اچوم او د ＄ينو ＊％و ３ چه په غوږ ك＋３ ئي پ＋تانه وائ３لو４دلى او اوس هم ＄ين

９، يا ！اوږۍ، غو:  اكثرو ＊％و نومونه لكه ＄كه چه په پ＋تو ك＋３ دينوم مندرۍ و
د زيوراتو او －ا１و له اقسامو ＇خه وى او مندرۍ هم په همدغه لحاظ د ... داسى نور 

هم همدغه معنى لرى او دواړه د ) مورندى(＊％و نوم ا４＋ودل ك８５ى په سانسكرت ك＋３ 
  . ＇خه ماخوذ ايسى３يوى ريش
 ３ډ４ر خو＊وى او مينه ئ ز＊ت ３ يا نتك９ چه په پزه ك＋３ ＄وړند８４ى او پ＋تانه ئ:نته

  : را＄ى لكه چه له دى لن６ۍ نه معلوم８５ىېپر
   ستا خول／９ ته لمسوينههره ش５به م３    يطان ناست دىـ３ شـستا په نتك９ ك＋

  .８５ىس چه په تلفظ ك＋３ ئ３ ډ４ر ل８ فرق محسويبول) نتهـ( هم ３په سانسكرت ك＋３ ئ
 او درى واړه يوائ) نند( په سانسكرت ك＋３ ورته يبول) ننو( چه په فارسى ئ３ :ندرور

  .لغتونه د يوى كورن９ معلوم８５ى
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  .يسره ډ４ر نزد４والى لربولى چه له ل５مبو او ل５مو ) ن５بو( په سانسكرت ك＋３ ئ３ :ل５مبو
د سحر او جادو په معنى په پ＋تو ك＋３ مشهور لغت دى او هغه ＇وك چه دا  :كوډى
د كوډو په معنى دى او په ريشه ) كدهـ( په سانسكرت ك＋３ -يورته وائ) كوډ－ر(كار كوى 

  .يك＋３ ورسره ډ４ر نزدى ا４س
  .ى دپه معنى) چاه(ويل ك８５ى او د ) كوا( دا لغت په سانسكرت ك＋３ :كوهى
  .يويل ك８５) ر－اج(بولى په سانسكرت ك＋３ ) زردكه (３ چه ＄ينى پ＋تانه ئ:－ازره
 چه يو له بله ماخوذ يوائ) موخ(په ل８ لفظى تغير سره په سانسكرت ك＋３ مخ ته  :مخ
  .يمعلوم８５

له دى پورتنيو مثالونو ＇خه به د پ＋تو او سانسكرت لغوى قرابت تر يوه حده ＊كاره 
 ي ژبو سره مقايسه ك７و ＊ائي نورو آريائ３ خپلوى له ＄ين３و ژب كه مون８ د پ＋ت-شوى وى
 م／ر په دغه ي قرابت و＊ئ３ ژبي لغتونه به پيدا ك７و چه د پ＋تو او يوى بلى اريائ３چه ＄ين

د  هم لكه ملل او اقوام پخپل مين％ك＋３ متفاوت قرابت لرى او ３اندازه نه ＄كه چه ژب
ك＋３ هم خپل نزد４والى او شباهت تو همدغه قرابت په اندازه په لغاتو او عمومى 請فا

 يو له بله خپلوى لرى له سامى ژبو ３ پخپل كور ك＋３ ژبيدازه چه اريائ په هغه ان.ي＊ئ
 چه يو له ي او داسى نه ك８５ي م／ر ＇ه نه ＇ه نزد４والى پك＋３ ل５دل ك８５ي نه لر３سره ئ

  .بله په ه５＆ شى ك＋３ شباهت ونلرى
هغه كسان چه په ژبو . غه هم متفاوت دى هي يو له بله لر３ ژبيكوم قرابت چه اريائ
 ژبو ك＋３ يى هغوى په اريائ８ او د ژبو پوهان ورته ويل ك５يك＋３ عمومى مطالعه لر

ه ر نژدى －２ى او ډ４ې ژب３ يو له بله ډ４رې نور３اوستا، او ＄ينپ＋تو، سانسكرت، فارسى، 
  .ي ＊ئ３خپلوى ئ
  

  :پ＋تو او فارسى
ې اوس به د پ＋تو او فارسى لغوى په پ＋تو او سانسكرت خو ＇ه نه ＇ه خبرې وشو

 ３ ژبي اريائې هم لكه نور３نزد４والى او قرابت ل８ ＇ه ＇ر－ند ك７و ＄كه چه دا دواړه ژب
 له تغير او تبديله ３پخپله مين％ك＋３ قرابت لرى چه ＄ينى لغات په دواړو ژبو ك＋３ عيناً ب

 ３ ＄ين３ينى په ل８ لفظى يا معنوى تغير مشترك معلوم８５ى چه دلته ئ＄مستعمل دى او 
  : او مثالونه ＊يو３نمون
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 او د پ＋تو په محاوره او يلكه چه په پ＋تو ك＋３ يوه مخصوص رن， ته وائ :سور
ك＋３ هم په همدغه ) برهان قاطع(، په فارسى قاموس ي ＄اى لريقاموس ك＋３ ا請ل

) الله سورى، شراب سورى( او ي－ل سورى بول) سور －ل(همدى المله  د .معنى قيد دى
  . ك８５ىپه همدغه لحاظ ويل

 دا لغت د اضطراب او ناقرارى او زيات انتظار په معنى د پ＋تو په محاوره ك＋３ :تلوسه
مستعمل دى او په فارسى قاموس ك＋３ هم په همدغه معنى قيد دى كه ＇ه هم د نن 

  . نه مومو３ په فارسى تحرير او ادبياتو ك＋３ ئ３ور＄
 هر كله -او ه５＆ فرق نلرى د لبلبو په معنى په پ＋تو او فارسى دواړو ك＋３ شته :جغندر

 نور په يوه ３ هوا او داس،گل، آسمان، باد: چه په پ＋تو او فارسى ك＋３ ډ４ر لغتونه لكه
 د ３ين＄ دواړو ژبو د اختالط او －６ون په سبب او ې د د３ چه ＄ينيمعنى مستعمل د

 يا請ل او اساس د قرابت او نزد４والى له كبله په دواړو ژبو ك＋３ په مشترك ډول ويل ك８５
 دغه برخه به پر８４دو او هغه مثالونه به و＊يو چه په دواړو ژبو ك＋３ په ＇ه لفظى تغير نو

 چه دواړو 請ورنو له يوه ا請ل ＇خه تحول ك７يدى لكه ي او داس３ معلوم８５يمستعمل د
  :دا الندينى مثالونه

لوستل ك８５ى چه له سپين ＇خه ماخوذ ) سپيد( دا لغت په فارسى ك＋３ :سپين
  .معلوم８５ى
  . لغوى قرابت لرىين سره چه په فارسى ك＋３ ريسمان هم ورته وائ له رس:رس９
  .هم په همدغه معنى دى او د دواړو لغتونو ا請ل يو ＊كارى) تبار( په فارسى ك＋３ :！بر

هم همدغه معنى ) باتن／ان( په فارسى ك＋３ يچه په پ＋تو ك＋３ بانجانو ته وائ :باتن／０
  .لرى لكه چه په برهان قاطع ك＋３ قيد دى

 په فارسى قاموس ك＋３ يوائ) ذغال( په فارسى ك＋３ ورته ３ه د نن ور＄ چ:سكاره
  .په همدغه معنى قيد دى) سكار(

م ３ همدغه معنى لرى لكه چه په پ＋تو ك＋３ ئ)كت مت( په فارسى ك＋３ :ك ك 
  .م لرى
  .سره په معنى ك＋３ يو والى او په لفظ ك＋３ نزد４والى لرى) مرغ( د فارسى :مرغه
په ) اسبغول(د غوږ په معنى ليكل شويدى او د ) غول( ك＋３  په برهان قاطع:غوږ

بو！ى پا１ى هم لكه د آس غوږونه داسى وى نو تحليل ك＋３ هم ويل شويدى چه د دغه 
 ３ اسپ او بل جز ئ３ يعنى دا لغت تركيبى لغت دى چه يو جزئي＄كه ورته اسبغول وائ

  .دى) غول(
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ينو ＄ په يوائ) مادگاو(او ) وگا( په فارسى ك＋３ ورته ３ يا غوا چه د نن ور＄:غويى
هم له ) گاو(هم په همدغه معنى ليكل شوى نو ويلى شو چه ) غاو(فارسى قاموسونو ك＋３ 

هم په )  گ-غ(يا غويى ＇خه ماخوذ معلوم８５ى ) غوا(＇خه جوړ شويدى چه هغه له  )غاو(
 ３بدل８５ى لكه چه د سانسكرت او پ＋تو لغاتو په بحث ك＋３ ئبل ډ４رو لغتونو ك＋３ يو په 
  .ډ４ر مثالونه و＊ودل شوه

 په فارسى ك＋３ هم يو لغت شته چه غ， ته ډ４ر يبول) غ，( چه ＄ينى پ＋تانه ئى :غ８
 لكه چه برهان يپه فارسى ك＋３ يوه خاص اواز ته وائ) غاك(نزدى معلوم８５ى ＄كه چه 

  .ن خاك اواز و بانگ كالغ را گويندغاك بر وز: يقاطع ليك
ا請ل يو معنى لرى او د دواړو لغتونو  په فارسى ك＋３ انگبين همدغه :－بين
  .معلوم８５ى
 ３ ور＄ن３ د پ＋تو مستعمل مصدر دى چه د پنداشتن معنى لرى او ډ４رى 請يغ:ان／５رل
  .همدغه معنى لرى او همدغه راز مصدر دى) انگاريدن (-په فارسى ك＋３–جوړ８４ى 
 په پ＋تو ك＋３ يو قسم رن， دى چه سور والى ته مايل وى م／ر په فارسى ك＋３ :بور

  .ين， ئ３ سور والى ته مايل ور چه يبور هغه اس ته وائ
 چه له اوړو، وريجو او اربشو جوړ شوى وى يپه فارسى ك＋３ هغه شرابو ته وائ :بوزه

له دوو ) خربوزه( چه ي د پوهانو ＇خه يو تن وائ３او د م５وى معنى هم لرى لكه چه د ژب
 نو د يميوى ته وائ) بوزه(د لوى په معنى دى او ) خر(جزو ＇خه مركب لغت دى چه 

  .ي په سانسكرت ك＋３ هم دا لغت همدغه معنى لر-خربوزى معنى لويه او غ＂ه م５وه ده
 بن， و ３په پ＋تو ك＋３ د ＄ينى عياشو خلقو په باب ك＋３ ويل ك８５ى چه خپل مال ئ

 ３ د پ＋تو په ＄ين-دواړو معنى وركوىبوزه ك７ چه بوزه پدى ＄اى ك＋３ د م５وى او شرابو 
＋３ دا لغت د شرابو په معنى هم مستعمل دى لكه چه په تاريخ مر請ع پخوانيو كتابو ك

 چه پس له مر－ه ئ３ بوزه له يك＋３ يو ＄اى د يوه بد س７ى د قتل په واقعه ك＋３ ليك
  .خولى او پزې راووتل او قصد ئ３ شراب دى

ه له يوه ا請ل ＇خه ماخوذ معلوم８５ى ړ دوايوائ) لچ( چه په فارسى ك＋３ ورته :لوڅ
هم د لوڅ معنى ) لوت(په فارسى ك＋３ .  ډ４ر ＄له يو په بل باندى بدل８５ى)څ، چ(＄كه چه 
  .＇＋تن، ت＋تن، ت＋ت５دل، ＇＋ت５دل: (هم يو له بله بدل８５ى لكه) ت، څ(لرى او 
سره ) سوار( سپور هم بولى د فارسى له ３ په مجهول و او چه ＄ينى پ＋تانه ئ:سور

 ３ په معنى دى او په ＄ينهم د سوار) اسوار( په فارسى ك＋３ -پوره لغوى قرابت لرى
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＇خه مركب وى او ) وار(او ) اس(احتمال لرى چه دا لغت له . قاموسو ك＋３ قيد شويدى
  .او بيا سوار شوى دى) اسوار(وى چه وروسته ) اس وال(په ا請ل ك＋３ 

 او په لغاتو ك＋３ هم ليكل شويدى چه په ي په پ＋تو ك＋３ د لوشلو معنى لر:لوغل
  .ي او له لوغل سره ډ４ر نزد４والى ＊ئمدغه معنى را＄ىهم په ه) لوغيدن(فارسى ك＋３ 
 په معنى دى او درغلى چالباز او حيله ３ دا لغت په پ＋تو ك＋３ د چل او حيل:درغل

عيناً همدغه معنى لرى او درغل ته ډ４ر ) دغل(－ر س７ى ته ويل ك８５ى چه په فارسى ك＋３ 
  .ينزدى ＊كار
 د ورك او ر او په پ＋تو ك＋３ اند４يائ ته ويل８ ش) اندك(او ) اند(په فارسى ك＋３  :راند４

  .يناياب په معنى را＄
３ مومو چه په د４ر ل８ لفظى تغير په دواړو ژبو ＋دغه راز ډ４ر لغتونه په پ＋تو او فارسى ك

 - خور، خواهر-آب، اوبه:  او په معنى ك＋３ يو له بله هي＆ فرق نلرى لكهيك＋３ ويل ك８５
چه ...  او داسى نور - ＄ن／ل، جنگل-، ايورر ل５و- تريخ، تلخ- ستر، سترگ-راغ، راغه

مون８ ئ３ د زياتوالى او ډ４روالى له كبله ！ول مثالونه نه راوړو او په همدغو ＇و نمونو 
  . اكتفا كووېباند

 ونيسو ډ４ر ې／ونو او متعددو لهجو له نظر الندد فارسى لغات سره له ！ولو رن: ８كه مون
 ي＋３ شريك يا له پ＋تو نه ماخوذ د ك لغات پيدا كولى شو چه له پ＋تو سره په ريشه３داس
هم شته چه له غوا او غويى ) غاو (３چه په فارسى ك＋３ په يوه بل 請ورت يعن) گاو(لكه 

سره ＊كاره قرابت لرى بلكه له پ＋تو نه اخستل شويدى ＄كه چه دغه ماده په پ＋تو ك＋３ 
  .متعدد 請ورتونه لرى او خپل ا請الت ثابتوى

 جوړ شوى ３＄ن) غوږ(هم ويل ك８５ى چه له ) غول(چه په فارسى ك＋３ ) گوش(يا لكه 
ز＊ت ) غ، گ(او غوږ ＇خه ماخوذ دى ＄كه چه ) غول(دى او ويلى شو چه گوش هم له 

  .ډ４ر سره بدل８５ى او د يوه تورى مثال لرى
دلته بايد دا هم ووايو چه په فارسى ك＋３ هم ＄ينى لغتونه لكه د پ＋تو بعضى لغات 

＇و رازه ) لمر، نمر، مر(عنى لكه چه په پ＋تو ك＋３ متعدد 請ورتونه او زيات رن／ونه لرى ي
 د فارسى هم اكثر لغات په مختلفو لهجو سره لوستل ك８５ى چه د فارسى يويل ك８５

نيلوفر، (حقيقت په ＊ه شان ثابتوى او په يوه لغت ك＋３ ＇و 請ورتونه لكه قاموسونه دا 
په فارسى ك＋３ هم )  بياله-وياله( او لكه د پ＋تو يراته ＊ئ) ليلوفر، ليلوبر، ليلوپل

  .د ترشح په معنى ＊كاره كوى)  ترابيدن-تراويدن(
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 او كاچال د اثاث ركاچا: په فارسى ك＋３ هم د تورو د ابدال په اثر ك＋３ يو لغت لكه
 په ليك او تحرير ك＋３ له ＇و مختلفو ３البيت په معنى دوه 請ورتونه لرى م／ر د نن ور＄
ويل ك８５ى ＄كه چه دا د ژبو ) وفرنيل(請ورتو ＇خه يو 請ورت انتخاب شوى او يوازى 

عادت دى چه وروسته تر نضج او پوخوالى په ليك او تحرير ك＋３ يوه معيارى لهجه پيدا 
مون８ ډ４ر فارسى لغتونه په .  تشتت او اختالف ＇خه را اوزىيكوى او له هغه ابتدائ

 ３ په تحرير ك＋３ ئ３ نه وينو يعن３قاموسونو ك＋３ په مختلفو شكلونو －ورو چه نن ور＄
او د ) استاخ(په ＄اى ) گستاخ( همدارن／ه د -نه ليكى) ماح(ليكى او هي）وك ) ماه(！ول 

) انبوه(او د هر چا په ليك ك＋３  په هر ＄اى -＇وك نه وائ３) افراختن(په ＄اى ) افراشتن(
نه ليكى او نه د ) انده(يا ) انبه(په همدغه يوه ډول ليدل ك８５ى او ه５）وك ) اندوه(او 
 او ډ４ر مثالونه يليكل ك８５ى كه ＇ه هم قاموسونه ور＄نى دك د) الژك(په غوض ) زغال(

يكوال ！ول په يوه الره  مرحله طى ك４７ده او ليلرى ＄كه چه د فارسى ليك هغه ابتدائ
او ) دغل(ينى ＄ يا يوليك) خراش(او ＇وك ) غراش( نه چه ＇وك ３ هسيروان شويد
  . كاندېېجوړ ې الرېغوره ك７ى او په ليكلو ك＋３ متعدد) دگل(حينى نور 

كه س７ى د فارسى ليك او تحرير ته ＄ير شى دغه راز اختالفات به ډ４ر پيدا ك７ى او 
 - اكنون، كنون- افتاد، افتيد-نوشت، نبشت، بخشود، بخشيد:  له ＄ينو مثالونو لكه３ب

 ３ نور اختالفات نه ليدل ك８５ى م／ر داسى هم نشو ويلى چه د لهج-رساند، رسانيد
  . نشته３ بيخ３اختالف پك＋

تورو يوه لغت ته لكه چه په پ＋تو ك＋３ بدل５دونكو تورو يا لو４دونكو او ＄اى بدلوونكو 
＇و 請ورته او ＇و رن／ه ورك７يدى، په فارسى لغاتو ك＋３ هم دغه كار شويدى چه د نن 

 -لوبيا، لوويا:  په تحرير ك＋３ ل８ او په قاموسونو ك＋３ زيات تر نظر ت５ر８４ى لكه３ور＄
 بوزه، - انجغ، انجوغ- غليواژ، غليواج- بان، بام-راشتن افراختن، اف-كتاره، كتاله

 اياس، - گرختن، گريختن- تگاب، تگاو- افروز، فروز- كالب، قالب- اسوار، سوار-يوزه
  ... يا داسى نور - غراشيده، خراشيده-اياز

ريفات په نظر ك＋３ ونيسو دا ص ترامر ته ＊ه ＄ير شو او د هر مصدركه مون８ د فارسى －
 مصادرو فعل حال چه له ماضى ＇خه مخالف وى ３ چه د پ＋تو د ＄ينينده شبه راته ＇ر－

 دغه راز افعالوته ي －رامر ليكونك３ين＄ نو دا چه يپه فارسى ك＋３ هم امثال او نظاير لر
 يپه پ＋تو ك＋３ په دوه مصدرونه قايل８５ى چه يوه ته مستعمل او بل ته غير مستعمل وائ

 را＄ى نو ＄ل يو غير مستعمل مصدر －نى) ＄ى(فعل حال ) تلل( المله چه د ې د د３يعن
３ هم دغه مشكل پ５（ دى او شته م／ر تر اوسه ورته ＇وك يا متوجه شوي نه ＋په فارسى ك
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 يا چا اهميت نه دى ورك７ى او په پ＋تو ك＋３ خوش３ په خوش３ دا خبره دومره غ＂ه يد
  .يى نظم９ لوى د ليل －２ل ك８５بشو４ده چه د －رامر د تشتت او

) وتل(８ى يا له ４جوړ) الوزى(له مصدر ＇خه فعل حال ) الوتل(ك＋３ د لكه چه په پ＋تو 
) ساختن(جوړ８４ى په فارسى ك＋３ هم له ) پر４وزى(＇خه ) پر４وتل(او له ) اوزى(＇خه 
دوختن، : جوړ８４ى او نور مثالونه هم لرى لكه) ميبازد(＇خه ) باختن(او له ) ميسازد(＇خه 
  ... يا داسى نور -فروختن، ميافروزد ا- گريختن، ميگريزد- تاختن، ميتازد-ميدوزد

پدى ！ولو مثالونو ك＋３ فعل حال له ماضى ＇خه مخالف دى او س７ى ويلى شى چه 
ابدال لكه چه په پ＋تو ك＋３ ليدل ك８５ى په فارسى ك＋３ هم شته چه بايد ) ت، ز(دغه د 

ره س) باختن(او له ) تازيدن(سره ) تاختن(هلته هم س７ى په دو مصدرونو قايل شى يعنى له 
هر كله چه زما د بحث ا請لى موضوع فارسى . تو مصدورنه هم قبول ك７ولدوه پا) بازيدن(

 ３ نو په د４رو خصو請ياتو ك＋３ ئي ＄اى ك＋３ يو ضمنى اهميت لرېنشى ك５داى او پد
  . په جزياتو ك＋３ داخل５دلى شم３بحث نشم كولى او نه ئ

شتقاق باندى ل８ ر１ا د همدى المله ب５رته پ＋تو ته را －رزم او غواړم چه تركيب او ا
  .واچوم
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  تركيب او اشتقاق
  

هغه كسان چه د ژبو په شاوخوا ك＋３ علمى او عمومى مطالعات لرى او د ژبو پوهان 
 ３ چه د انسان لم７ى كلمات اسماء او نومونه و چه وروسته ور＄نيهغوى وائبلل ك８５ى 

 لم７ى تلفظ ك＋３ ال او بيا حروف او روابط پيدا شويدى نو ويلى شو چه انسان پخپلعاف
  .نومونه او بسيط كلمات استعمالول او په دغو كلماتو ك＋３ به هم شفوى حروف زيات و

 ＄كه چه يه ＊ه شان كوپ تصديق اوس هم واړه اطفال او كوچنيان ې خبرېد د
هغوى هم لم７ى ＄ل په شفوى حروفو او ډ４رو بسيطو كلماتوتلفظ كوى او وروسته بيا په 

نو په دغه اعتبار س７ى ويلى شى چه په هره ژبه . فو شروع كوىغ＂و الفاظو او ثقيلو حرو
 او وروسته بيا له هغو الفاظو ＇خه نور لفظونه د يك＋３ لم７ى ＄ل واړه الفاظ پيدا شويد
 او ３ چه كه س７ى ل８ دقت وك７ى او د كلماتو ريشيتركيب او اشتقاق په ډول جوړ شويد

 لغتونه پيدا ك８５ى ３ ډ４ر داس-يوالى لراو نزد４نيلى ول＂وى ډ４ر لغتونه يو له بله ارتباط 
 لغات شته ３، ډ４ر داسيچه په ظاهره بسيط معلوم８５ى م／ر هغه په حقيقت ك＋３ مركب و

 ايسى لكه چه له كوم بل لغت سره هي＆ اشتقاقى ３ ته په سر سرى نظر داسيچه س７
  چه وروسته لهين， ل５دل ك８５ى م／ر حقيقت بل راز وتناسب نلرى او نه پك＋３ تركيبى ر

 پدى ＄اى ك＋３ بايد دا هم وويل شى چه دا .تحقيق او ＇７５نى ＇ه نه ＇ه معلوم８５ى
 ك５دى چه د لغاتو په ي نش３ او داسي＋３ په ظنى اساس باندى بنا وكبحث په هره ژبه 

 ي يا هر ＇ه چه وائيتحقيق او تحليل او دغه راز تحقيقاتو ك＋３ س７ى ه５）كله سهوه نش
  .يهغه له اعتراضه خالص و

په سانسكرت ك＋３ د دختر په معنى ) د هترى (ي پوهانو ＇خه وائياروپائيو تن له 
په سانسكرت ك＋３ غوا لوشلو ته ويل ك８５ى او هر ) ده(＇خه مشتق دى ) ده(دى چه له 

نجونو كاوه چه م７５ونه به ئ３ نه درلودل او د پالر په كور ك＋３ كله چه پخوا دغه كار هغو 
ك＋３ هم تطبيق ك８５ى ) دختر(اويل د فارسى په  دا ت-به وې نو په همدغه نامه وبلل شوې

يا دختر ) دخت(په فارسى ك＋３ د غوا لوشلو په معنى هم را＄ى نو ) دوختن(＄كه چه 
  .ي ماخوذ ك５دى ش３ور＄ن

ته ويل ك８５ى هم ) جنى(په تحليل ك＋３ چه ) سستر(همدارن／ه د ان／ليسى كلمى 
ى لرى او د دى المله چه پخوا به د ان／ليسى جونو كار د تارو ر４شلو معن) سستر( چه يوائ
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 چه يو ＇خه وائيو بل تن د ژبى له پوهان. تار ور４شل و، نو سستر ورته وويل شوه
) دوش(په اول ك＋３ وړې جن９ ته ويل كيده چه په اوږو به اخستل ك５ده او له ) دوشيزه(

 پ５غلى دپاره خاص  لغت خپل ＄اى بدل ك７ او دې＇خه دا كلمه جوړه شويده وروسته د
 يدغه راز تاويالت كه ＇ه هم د منلو وړ د. ويل ك８５ى نه شو چه اوس وړى جن９ ته ه６و

 چه نور تاويالت هم پيدا ك７ى شى او په دغو ي پيدا كوى ＊ائېم／ر كه ＇وك پك＋ى خبر
  .تحليالتو قانع نشى

ى چه ＇وك ورته و ې خبر３ داس３نو كيدى شى چه زمون８ پدى بحث ك＋３ هم ＄ين
 ونيسى يا كوم بل تاويل وك７ى م／ر پدى باب ك＋３ د هر راز نظرياتو ＊كاره كول －وته

مفيد دى او د لغوى تحقيقاتو په الره ك＋３ ارو مرو ＇ه ر１ا پيدا كوى چه دغه دى مون８ 
  :ورباندې پيل كوو

له ډ４رو وختو را ) سپوږم９( په يقينى ډول ويلى شو چه دغه سپين ！يكلى :سپوږم９
م ＄انته و يو ن３ ده او په لم７يو وختو ك＋３ ئيخپل ＄انته را －روزولايسى د انسان توجه 

ه ول＂وو ډ４ر زياته به موله نظره پيدا ك７يدى، كه مون８ د پ＋تو په شعر او ادب ك＋３ دا كلم
ره شى او وبه پوه８５و چه زمون８ په عاميانه او عام ادب او لن６يو ك＋３ دومره عموميت تي
 په شرقى ادب ３خط و خال يا دا راز نور كلمات ئ لكه چه گل او بلبل، مى او ساقى يلر

او  م／ر ويلى شو چه دا كلمه په لم７ۍ ورځ په همدغه كيف .يخصو請اَ په فارسى ك＋３ لر
  .مقدار نه وه پيدا شوى بلكه له دوو كلمو ＇خه ئى تركيب موندلى

) وږمكه(او ) وږم９(كه مون８ د شعراء ديوانونه و－ورو ډ４ر ＄ايونه د سپوږم９ په ＄اى 
) سپينه(وه چه وروسته ورسره يوه بله كلمه ) وږم９(يدا كوو او پوه８５و چه دا كلمه پخوا پ

له تورى وږم９ تركيب موندلى او نن ) تروږم９(زياته شوى او سپوږم９ شويده لكه چه 
  .لكه يوه بسيطه كلمه په نظر را＄ى

ربى ى لرى يا په ععند سپوږم９ او د مياشتى دواړو م) ماه(لكه چه په فارسى ك＋３ 
 د شمسي او قمرى مياشتو مفهوم ３ا請الً د سپوږم９ په معنى وه او وروسته ئ) شهر(ك＋３ 

پيدا ك７يدى او په پ＋تو ك＋３ هم مياشت سپوږم９ او دغو معدودو ور＄و ته په مشترك ډول 
ويل ك８５ى همدغه راز سپوږم９ هم كله د مياشتى او شپو ور＄و په معنى را＄ى چه 

  .م９ سپينو او ر１ا شپو ته ويل ك８５ىتورو شپو ته او سپوږ) تروږم９(
 ه＇ه هم په ظاهره ډ４ره بسيطكه  كلمه ك＋３ هم تركيبى رن， ＊كاره دى ې پد:دلته
د چه دى چه د ＄اى معنى لرى لكه ) لته (３او بل جزئ) دا( د دى لغت يو جز -ايسى

هم د پ＋تو مستعمله كلمه ده چه ) دا (.پ＋تو په قاموسو ك＋３ هم په همدغه معنى قيد دى
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معنى پيدا ) اينجا(و له تركيب ＇خه د جز نزدې اشاره دپاره استعمال８５ى او د دواړو د
  .ك８５ى

. الف هم نه غور＄وى) دا( او د يپه عوض وائ) دلته(عيناً د ) دالته( پ＋تانه ３＄ين
) لته (３او بل جزئ) ها (３وه چه يو جزئ) هالته(په ا請ل ك＋３ ) دلته( دا كلمه هم لكه -هلته

معنى لرى ) آنجا( او د يپه ＄اى وائ) هلته(د ) هالته( پ＋تانه ３م ＄يندى لكه چه اوس ه
و له تركيب ＇خه د جزبعيده اشاره ده او لته د ＄اى معنى لرى نو د دواړو ) ها(＄كه چه 

  .آنجا مفهوم پيدا ك８５ى
＇خه جوړشويدى چه ) برشكال( له ي چه د بارانو وخت او موسم ته وائ:پشكال

د وخت په معنى دى برسات هم له ) كال( او يان ته وائپه سانسكرت ك＋３ بار) برش(
  .سره اشتقاقى ارتباط لرى) برش(

دى چه ) بور (３او بل جزئ) تره (３ دا كلمه په لم７ى نظر معلوم８５ى چه يو جزئ:رتربو
سره پوره قرابت لرى ＄كه چه په پ＋تو ) پترى(يا ) پوتر(او د سانسكرت له ) پور(د فارسى له 
) پوتر(او ) پور(ى په معنى دى لكه چه په فارسى او سانسكرت ك＋３ د ＄و) بور(ك＋３ هم 

 چه ＄وى ي ته وائ３هغ３ ＊％) بورچن６ه(او ) بوره( د همدى المله -همدغه معنى لرى
  .يو تربور هم د تره ＄وى ته ويل كي８ ا وي م３７ئ

 دا لن６ه كلمه هم له مركبو كلمو ＇خه ده چه د تره لور ته ويل ك８５ى او له :ترله
  .ك＋３ شويدىپ تركيب موندلى او ترخيم ３دوو كلمو ＇خه ئهمدغو 
په پ＋تو ك＋３ هغه چاته نهار ويل ك８５ې چه خوراك ＇ه نلرى او وږى پاته وى  :نهار

هغه مسافر بي／ا نهار پاته شو او چا ورته ＇ه را (يا ) فالنكى نهار دى ＇ه نلرى (يلكه چه وائ
 چه په پ＋تو ي او خورش ته وائطعام) اهار(په سانسكرت او زړه فارسى ك＋３ ) نه وړل

يو بل ) اهار( د نن ور＄ى په عاميانه فارسى ك＋３ -مستعمل دى) رهان(ك＋３ په منفى ډول 
 په ＄اى ې ＇ه تغير نه دى موندلى او د د３شويدى م／ر معنى ئ) نار(請ورت پيدا ك７ى او 

  .ويل ك８５ى) بى نار ماند (يووائ) بى اهار ماند(چه 
  .همدغ３ كورن９ ＇خه دىهم له ) نارى(په پ＋تو ك＋３ 

) ستاره (３دا كلمه په پ＋تو ك＋３ هماغه معنى لرى چه په فارسى ك＋３ ئ :ستورى
 لمر په معنى دى چه د پ＋تو ستورى ته په لفظ او دهم ) سور( په سانسكرت ك＋３ -لرى

  .معنى ك＋３ نزدى معلوم８５ى
قت  چه له حقيي ＊ائ له ستورى سره اشتقاقى عالقه لرىهم) ستر－ه(كه ووايو چه 
 لكه چه د سحر ي ＄كه چه په پ＋تو ك＋３ ستورى ته، ستر－ه هم وائي＇خه لرى نه و
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 چه ستر－ه په ستر－ه نه ي، او كله چه ډ４ر تياره وى نو هم وائيستورى د سحر ستر－ه بول
  . او غرض له لم７ى ستر－３ ستورى وىي＊كار

 ３ل جزئ غاړه او ب３ لرى چه يو جزئُجزَ ＇ر－نده ده چه دا لغت دوه مستقل :غ７وندى
په ډ４رو كلماتو ك＋３ ) و، ب(په معنى دى او دغه دوه تورى ) بند(ى چه وند د د) ىوند(

په مستقل 請ورت هم مستعمل ) ىنوند( په پ＋تو ك＋３ -ييو په بل بدل８５) وياله، بياله(لكه 
 -  پك＋３ لوۍ او －６５ۍ ت７ىې او لو－ري ته وائيدى چه د لوخو يوه مخصوص قسم پ７

 ت７ل ې راز پ７ى دى چه غ７وندى پك＋３ پراته وى او غوايان پرهم يو) وندر(همدارن／ه 
  .يك８５

  چه تحت اللفظيهى د غاړى وندنى ته ويل ك８５ب له ＇ه شك او ش３نو غ７وندى ب
ند يوه ＊ايسته اميل بح ك＋３ گلودى كه ＇ه هم د فارسى په ا請طال) لوبندگ (３ترجمه ئ

  .ي ك８５ چه د تزين او آرايش دپاره په غاړه ك＋３ اچوليته ويل ك８５
پدى كلمه ك＋３ دوه تاويلونه په نظر را＄ى يو دا چه و－７ى يوه كلمه ده او  :و－７ى

) وى －７ى( بل دا چه له -له －４７دلو ＇خه جوړه شو４ده چه د ناطق او متلفظ معنى لرى
د لفظ او قول په معنى دى لكه چه په زړوكتابو ) وى( لرى چه جزَ＇خه مركبه ده او دوه 

د نسبت او فاعليت ) －رى(يا ) －７ى( هم تائيد كوى او ３كلمه ئ) وينا( مومو او د ３ك＋３ ئ
 ３ اسم 請فت ور＄ن３ سره يو ＄اى ك８５ى او داس３ كلم３ بلېعالمه ده چه له يو

 اشر－رى يا - لو－رى-ده －７ىژرن: جوړ８４ى چه د فعاليت معنى هم پك＋３ پرته وى لكه
  ...نور  ３داس

ه په ا請ل ك＋３ د ناطق او  وروستى تاويل په لحاظ هم ويلى شو چه دا كلمېد د
 په معنى ك＋３ ＇ه تغير او ３ حقيقى مفهوم دى، وروسته ئىمتلفظ په معنى وه چه د انسان

  . خپل رن， بدل ك４７دى３تحول راغلى او ل８ ＇ه ئ
 ي＇خه جوړ شويدى چه اوس د ＊كلى او ＊ايسته معنى لر) مخ(او ) ９پ( له :مخىيپ

خى ！وپك ويل مسته ！وپك ته هم پي پيدا ك７ى چه يوه ＊اي３او دومره عمومى مفهوم ئ
 په سپينوالى او لطافت ك＋３ ３ م／ر په ا請ل ك＋３ هغه چاته ويل ك５ده چه مخ به ئيكي８

  .د پيو په شان و، چه هغه معنى په ！وپك ك＋３ هي）كله نه جوړ８４ى
 بله معنى پيدا ３ ئهس له تركيبپ ډ４ر تركيبى كلمات په پ＋تو ك＋３ شته چه ３دغس

 ３ م／ر لفظى 請ورت ئي حيث لر３ كلم３ د بسيطرپه اعتباك４７ده او د اوسنى معنى 
 ＇ه تحول قبول ك４７دى ３ معنى ك＋３ ئيومخى چه پخپله تركيبى: تركيبى رن， لرى لكه

او د همدى المله هر س７ى ته يو مخى نه ويل ك８５ى كه ＇ه هم هي）وك دوه مخونه نلرى 
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عنى په لحاظ او هر ＇وك د يوه مخ خاوند وى نو ويلى شو چه اوس يومخى د خپلى م
 همدارن／ه زړه سواندى، سرتور، - ته ويل ك８５ى يوه بسيطه كلمه دهيچه 請ادق س７

 ي لغاتو ＇خه د３له همدغس...خوابدى، ！ي ستر－ى، زړه تورن، زړور، او داسى نور 
 جوړ شويدى م／ر ３ بسيط حيث پيدا ك７ى او دريم لغت ور＄ن３چه وروسته له تركيبه ئ

 په ظاهره بسيط ３ هم شته چه لفظى 請ورت ئ مركب كلمات３ داس３بالعكس ＄ين
) ＇ه رن／ه(ن／ه چه له ＇( تركيبى رن， ＊كاره وى لكه ３معلوم８５ى م／ر په معنى ك＋３ ئ

  . دهي ساتل３＇خه مركب دى او همدغه تركيبى معنى ئ
لو په معنى سره اشتقاقى ارتباط لرى ＄كه چه نغرل د خوړ) نغرل( دا لغت له :نغرى

 چه په لم７يو وختو ك＋３ به ي او احتمال لريلو ＄اى ته وائدى او نغرى هم د جوړو پخو
 او په يد جوړلو ＄اى هم همدغه و، ＄كه چه دا د نانخوۍ خون３ وروسته پيدا شويد

ناستى په د كلوك＋３ زيات خلق ابتدا ك＋３ ژوندون ډ４ر بسيط كيف درلود او اوس هم په
  .خونه ك＋３ نغرى لرى او نغرى په غاړه ډوډى خورى

دى اشتقاقى عالقه لرى ) شومل(لمه هم د پ＋تو له يوه مصدر سره چه  دا ك:شوملى
د ＇كلو معنى لرى او شوملى هم د ＇كلو شى دى او په لفظ ك＋３ هم ) شومل(＄كه چه 

 ３دومره ورته نزدى دى چه د حركاتو په تعديل ور＄نى هغه كلمه جوړ８４ى چه ＄ين
  . نامه بولى 請فت مشبه او يا په كوم بل３ ئ３ اسم مفعول او ＄ين３كسان ئ
سره لفظى او معنوى تناسب لرى چه په ＄ينو ژبو ك＋３ نه ل５دل ك８５ى ) م７ۍ( له :موړ

  .ياو همدغه تناسب ته اشتقاق وائ
  .ي هم له همدى مادى ماخوذ ديم７ول او م４７دل چه دوه مصدرونه د

هير او پاكوالى په مين％لو را＄ى او مين％ل ورته ويل ط هر كله چه ظاهرى ت:مين％ل
 تسبيح معنى وته همدغه لغت په ل８ لفظى تغير د معنوى پاكوالى او تقديس سوروك８５ى نو 

 جوړ شوه م／ر ＇ن／ه چه د لغاتو د تغير او تحول سلسله ３ور＄ن) مان％ل(هم پيدا ك７ه او 
＇خه هم د يوه بل تحول او انتقال ) مان％ل(تل جارى ده او هي）كله نه قطع ك８５ى نو له 

 پيدا ك７ه ＄كه چه په مان％ه ك＋３ هم د 請 ３لوة معنى ئجوړ شو او د) مون＃(په اثر ك＋３ 
  .هير ＇خه نه ادا كي８ىط د ＄ان له مين％له او ظاهرى ت３شته او ب) مان％نه(لوى ＇＋تن 

 چه ي چه د دغه لغت ！ول 請ورتونه په نظر ك＋３ ونيسو نو ＇ر－ند８４ېوروسته تر د
دغه يو شكل او نسبت ووين％لو ته ا請ل او مرحج دى چه بايد په ليكلو ك＋３ هم) مين％ل(

  .ي請ورت غوره ش
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 د دى لغت ا請ل او ريشه په سانسكرت ك＋３ پيدا كولى شو او پوه８５و چه دا :سندره
هم ) سو( او ياواز ته وائ) ناو(كلمه د دوو جزو ＇خه مركبه ده ＄كه چه په سانسكرت ك＋３ 

په معنى دى چه له بلى كلمى سره د اختصار په ډول يو ＄اى ك８５ى او په ) خوش(د 
چه خوش اواز ته ) ادنس( په همدغه تركيبى ډول مثالونه مومو لكه ３كرت ك＋３ ئسانس

＇خه يوازى ) سو(د خوشبو معنى لرى چه په دواړو كلمو ك＋３ له ) سكندهـ(ويل ك８５ى او 
  .سره يو＄اى شويدى) كندهـ(اخستل شوى او ) س(

 لفظ او نو سندره هم د دى المله چه په ＊ه اواز ويل ك８５ى او يوه خوږه نغمه وى د
  .يسره تناسب او اشتقاقى رابطه لر) سناد(معنى په اعتبار له 

 چه دا لغت له ي، ＊ائيوائ) چر－９( د نغرى غاړى او ماحول ته پ＋تانه :چر－９
ه چه په ژمى ك＋３ اكثر ＄ايونه خلق د نغرى شاوخوا ته د ＄كاخستل شوى ) چر－９(

  .د جر－ى ＄اى وىخبرو اترو دپاره را！ول８５ى او د نغرى غاړه په حقيقت ك＋３ 
بولى م／ر ) 請دا (３ دا لغت په پ＋تو ك＋３ معروف او مشهور دى چه په فارسى ئ:غ８

هر شى اواز ته ويل ك８５ى غ８ د عموميت لرى او ) 請دا(＇ومره چه په فارسى ك＋３ 
 دى لغت د نورو .هغومره عموميت نلرى او د انسان په آواز پورې ډ４ر اختصاص لرى

 ك＋３ ډ４ره برخه اخست５ده او ＇و لغتونه ور＇خه جوړشويدى لغتو په جوړيدو او پيدا كيدو
مصدر جوړ شوى لكه چه د پ＋تو اكثر مصدرونه له ) غ４８دل(نه د ４يعنى له يوى خوا تر

) غ８(لغت جوړ شوى چه د ) غوږ( د ３ كلماتو ＇خه جوړ８４ى له بل خوا ور＄ن３مدغسه
  .يلو اله ده او ！ين， تعلق ورسره لراور４د

 هم د ３＄ن) غوږ(مصدر جوړ شوى همدارن／ه له ) غ４８دل(د ＇خه ) غ８(＇ن／ه چه له 
مصدر پيدا شوى چه د نن ور＄ى په محاوره ك＋３ نشته م／ر په پخوانيو كتابو ) نغوږل(

  .ك＋３ له خپلو مشتقاتو سره ل５دل ك８５ى
 لكه چه تين， او تاو يورته وائ) اوم７ى( تاوه وى ３ او ب هغه تار چه سست:اوم７ى
８ى او يوه قوى او غ＋تلى س７ى ته هم مزى وايه شى لكه چه ويل ك５) مزى(ك７ى تار ته 

 او يوه داسى غ７ى ته چه حس او حركت پك＋３ نه وى م７پ７ ３ قوته شى ته اوم７ى وائ３ب
له اوم７ى ＇خه ) م７ى(ى او يا وله م７ى ＇خه جوړ ش) اوم７ى(ويل ك８５ى نو ويلى شو چه يا 

  .ت په اثر ك＋３ پيدا شويدىنحد 
د پ７ى په معنى دى ) وا＊كى(او ) واښ(رتوګ واښ چه  په ا請ل ك＋３ د پ:پرتو－اښ

ته بيا په سور و-او له پرتوګ سره په اضافى ډول مركب شوى او اختصار پك＋３ راغلى دى
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شويدى م／ر لم７ى تلفظ ا請ل ) پرتوغاښ(بدل شوى او ) غ(په ) ګ( تلفظونو ك＋３ ３ين＄
  .او مرجح دى

ويل ) جما(سانسكرت ك＋３ او په ) زمين( لغت په عوض په فارسى ك＋３ ې د د:زمكه
 د يخن９ او سردۍ) زم( چه ي پوهان وائ３ د ژب３ د فارسى نوم په تحليل ك＋３ ئ.ك８５ى

 ماخوذ دى نو د دى المله چه د زمكى جرم او مخ ３هم ور＄ن) زمستان(په معنى دى چه 
  .سوړ دى نو زمين ورته وويل شوه

 ＇خه مشتق دى او )جنم(له ) جما( چه ي هم وائ３د سانسكرت نوم په تحليل ك＋３ ئ
جنم د پيدايش په معنى دى نو هر كله چه زمكه د ！ول مخلوق د پيدايش ＄اى دى نو 

  .يل شوهوورته و) جما(
هم دغه لم７ى تاويل ＊ه قبلوى او ويلى شو چه په پ＋تو هم يخ ) زمكه(په پ＋تو ك＋３ 

ر چه  نو زمكه په همدغه اعتباي زمستان بول３ لكه چه په فارسى ئيوائ) زمى(موسم ته 
  .يوه سره كره ده په دغه نامه بلل شويده

 چه له دى دوو لغتو سره ي＊ائدى كه د４ته و－ورو چه زمكه د ژوند او زرغون５دو ＄اى 
  . ريشه پيدا ك７وى هم ＇ه اشتقاقيئ

 ېمعلوم８５ى نو كيدى شى چه زمكى ته پد ېزمكه له زيم سره هم په لفظ ك＋３ نزد
  .مكه ويل شوى دى پيدا ك８５ى ز３لحاظ چه اوبه او زيم ور＄ن

 دا لغت هم له ډ４رو لغاتو سره لفظى او معنوى مناسبت او اشتقاقى عالقه لرى :غل
بولى د يوى كورن９ ) دغل (３غالى، غ５ل، چه په فارسى ئغلول، يعنى غل، غليم، 

  .يلغتونه دى بلكه غلى او غلى ك５دل هم له همدغى ＇ان／ى ＇خه د
او معنوى تناسب او اشتقاقى عالقه سره لفظى ) خولى( خوړل او خواړه له :خوله

  .يلر
  . ＄وبل، ＄بل او ＄وبلول هم يو له بله جوړ شويدى:＄بل
هم ورته نزدى ) كتل(يو له بله جوړ شويدى او ) كسل(او ) كَسَىٌ( لكه چه :كسل

  .معلوم８５ى همدارن／ه ل５دل او ل５مه هم يو له بله ماخوذ ＊كاره ك８５ى
  .يد معنى قرابت لر تلل او تول هم له تلى سره لفظاً :تله

هم معظم او مشر ته ) مها(ى او رد تعظيم معنى ل) مهمان( په سانسكرت ك＋３ :م５لمه
 تعظيم كوى هغه ３ويل كي８ى نو هر كله چه م５لمه هم د عزت خاوند وى او هر ＇وك ئ

  .هم په دغه نامه وبلل شوه
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بت لرى او سره پوره قرا) مهمان( له يرا＄) م５لمانه (３په پ＋تو ك＋３ م５لمه چه جمع ئ
 الف او نون لو４دلى ３و، او وروسته ور＄ن) م５لمان(ويلى شو چه م５لمه هم په ا請ل ك＋３ 

 د دى دواړو تورو د لويدلو ډ４ر مثالونه هم په ژبه ك＋３ شته او زيات -او م５لمه شو４دى
 خبرې اثبات او تائيد ې هغه هم د ديرا＄) م５لمنه( كلمى مونث چه ېشواهد لرى د د

 لويدلى دى، كه نه هي）كله ３ه ا請ل ك＋３ نون درلود او وروسته ور＄نپ) م５لمه(كوى چه 
  .داسى نه ك８５ى چه مذكر ك＋３ نون نه وى او په مونث ك＋３ زيات شى

 ي لومه ورسره لغو چه د پ＋تو３＋تانو ته وائي ود بدن ) لوم( په سانسكرت ك＋３ :لومه
  .قرابت لرى
ه لم７ى كلمه په سانسكرت سره لغوى قرابت لرى چ) مه(او ) مها( دا كلمه له :مشر

  .ك＋３ او دوهمه په فارسى ك＋３ د لوى او بزرګ معنى لرى
واړه ته ) كه(د خاشاك په معنى دى او په فارسى ك＋３ ) كشا( په سانسكرت ك＋３ :كشر

  .ويل ك８５ى
سره چه تاروته ويل ك８５ى ) رشمى ( چه ر４شل هم ويل ك８５ى د سانسكرت له:ور４شل

 چه له تارو ＇خه جوړ يين پ７ى ته وائئهم هغه م) رشمه( په پ＋تو ك＋３ -ى ＊كارىدنز
  .شوى وى
او د پ＋تو ) تنيدن( چه د فارسى يهم وائ) تان( په سانسكرت ك＋３ تارو ته :تنسته

  .ورسره اشتقاقى رابطه لرى) تنسته(
 دا درى واړه لغتونه يو له بله جوړ شوى او اشتقاقى عالقه لرى، كه :كلى، كال، كور

  .＇خه مضغن بولى هغه به كلى او كور ته ملتفت نه وى) قلعه(له ) كال(＇وك 
 په پ＋تو ك＋ى سمسور اوس د سر سبز او خرم و شاداب معنى لرى او هر تازه :سمسور

 چه په ا請ل ك＋３ به د －لو سره چمن او －لزار ته ويل يباغ ته سمسور ويل ك８５ى م／ر ＊ائ
  :تعمال شويدى لكهك５ده لكه چه په اشعارو ك＋３ هم دا لغت د －لو باغ سره زيات اس

  مسور وى مون８ به نـه يـو       ــباغ د －لو به س    
ــ بگلـــــه   ــ ه هـــــــ ــ له ورتـــــــ   ７مــــــــــــه وكــــــ

  

  وـه يـه نـون８ بـور وى مـپرى شبه لبلو ــد ب  
  چه سمسور باغ دى نورو نه نيسى －لونه

دا ك４７ده د پي ３تحول راغلى او د سرسبزى معنى ئوروسته په دغه معنى ك＋３ تغير او 
 يمطلق －ل ته وائ) سمن( تائيد او تصديق دا هم كوى چه په سانسكرت ك＋３ ې خبرېد

چه ) سم(او په فارسى ك＋３ يوه مخصوص －ل ته ويل ك８５ى نو ك５دى شى چه سمسور له 
  .ي سور －لزار و３４＇خه مركب شوى وى او ا請لى معنى ) سور(د سمن مخفف دى او 
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 ي او －ذشته په معنى را＄د مطلق ت５ر په معنى دى او كله ３ ور＄ې چه د ت５ر:پرون
 ３ په سانسكرت او فارسى ك＋３ هم ن５ل３ او ر４ش-لكه پرون شپه، پرون ورځ، پروسكال

د ت５ر او －ذشته معنى لرى ) پارينه(او په فارسى ك＋３ ) پر( ＄كه چه په سانسكرت ك＋３ يلر
  .يهم په فارسى ك＋３ ت５ر كال ته وائ) پار(او 

  .ىه ماخوذ او مشتق ديو له بل) اوره( اوريا، اور４دل او :اوره
  . له م７اوبى ＇خه مخفف دى:م７اوى

 او هم ي دا لغت په پ＋تو ك＋３ دوه معنى لرى يعنى هم ستونى او توتكى ته وائ:ۍرم
 ３بولى او يوه مخصوص قسم ته ئ) موره (３هغه شى ته ويل ك８５ى چه په فارسى ئ

  .ي مرغلره بول３ چه په پ＋تو ئيهم وائ) مرواريد(
و سانسكرت القه لرى چه په پ＋تو، فارسى اعره هم اشتقاقى س) مورۍ(دا لغت له 

  .يو ت５ر４دلو ＄اى ته وائبدرى واړه ژبو ك＋３ د او
 دا لغت په پ＋تو او فارسى دواړو ك＋３ ظاهرى قوارې او سر و 請ورت ته ويل :سوى

  . وضعيت او نمود وىي سوى لرى او مراد ور＄نى دغه ظاهر فالنكى ＊هيك８５ى چه وائ
 سره ډ４ر قرابت لرى د خوى په معنى دى )سوى(چه له ) سويد (په سانسكرت ك＋３
ى ＄كه چه دا راز ډ４رې كلم３ شته چه په د كلم３ ماخوذ ３بلكه خوى له همدغ
ويل ك８５ى لكه خسر چه په ) خ( او په پ＋تو او فارسى ك＋３ په )س(سانسكرت ك＋３ په 
نسكرت ك＋３  يا لكه خور او خواهر چه په ساويل ك８５ى) سوسر، شوسر(سانسكرت ك＋３ 

ك＋３ د خوى په معنى و چه وروسته  نو ويلى شو چه سوى په ا請ل يوائ) سوسرى(ورته
  . پيدا ك７يدى３ مفهوم ئې قوارياهرظ معنوى تحول ك７ى او د ３ئ

همدارن／ه خوى د پ＋تو او فارسى مشترك لغت دى چه په سانسكرت ك＋３ هم ريشه 
  .لرى

 د دې لغت د معنى په تحليل -ي بول３ م７ وى كون６ه ئ３ هغه ＊％ه چه م７５ه ئ:كون６ه
د كلمى ＇خه ناشى دى ) كون６( د س７ى فكر ته را＄ى چه هغه دواړه د ３ك＋３ دوه نظري

د كلمى مذكر 請ورت دى دوه ) كون６ى(＄كه چه كون６ په پ＋تو ك＋３ برس５ره پدې چه د 
 او بيخى يو！ى نلرب او ３ره سر او ج／ى ＇وكى ته چه وننورى معنا هم لرى يعنى د غ

 ＊كرو حيوان هم كون６ او كون６ى بولى، ３وى هم كون６ه ويل ك８５ى او بره وچه او سپ５
له لم７ۍ معنى ＇خه معلوم８５ى چه كون６ه د دى المله په دغه نامه ياده شو４ده چه دا هم 

  . ك５دىي نش３د م７５ه دنه والى په سبب وچه وى او د ز４８４دو او انتاج هيله ور＄ن
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 ３ ＊كرو حيوان او ب３＋３ لكه چه بدوهمه معنى س７ى ته دا القا كوى چه په پ＋تو ك
 ＄كه ي ته هم كون６ وائي ته كون６ او كون６ى ويل ك８５ى، خوار او عاجز س３７＊اخونو ون

 فالنكى ３چه په پ＋تو او فارسى دواړو ژبو ك＋３ ＊كر د قوت معنى افاده كوى لكه چه وائ
 -７ىشنه شى هم به دا كار ونك ورمات ك７ه، كه ئ３ له بزر－９ ＊كر ه ＊كرون３＊كر لرى يائ

نو هر كله چه كون６ه هم په كلى او كور ك＋３ عموماً خواره او عاجزه وى نو كون６ه ورته 
  .وويل شوه
 ＇وك چه -يبول) شون( چه په سانسكرت ك＋３ ئى ي يوه مخصوص رن， ته وائ:سور

د تورو له ابدال سره اشنا وى او پدى باب ك＋３ ＇ه مطالعات لرى هغه به دا خبره په 
س، ( سور يو له بله جوړ شويدى او پوره قرابت لرى ＄كه چه آسان９ ومنى چه شون او

 -شته، سته: هر وخت يو په بل بدل８５ى او ډ４ر مثالونه لرى لكه) ر، ن(او همدارن／ه ) ش
  ... او داسى نور-ى، نن／７ىرن／７

 كارغه او ３همدغه معنى لرى چه په پ＋تو ك＋３ ئ) كاګ( په سانسكرت ك＋３ :كار－ه
  .كار－ه لرى
او په فارسى ك＋３ ) بهى( په سانسكرت ك＋３ ي پ＋تانه و４ره هم وائ چه ＄ينى:ب５ره

  .يهمدغه معنى لرى او په ريشه ك＋３ سره شريك د) بيم(
＇خه مركب لفظ دى ) ندار( چه له ورور او ي ته پ＋تانه ورندار وائ３％ د ورو ＊:ورندار

م／ر ＇ه تخفيف او نحت پك＋３ شويدى لم７ى جز خو معلوم دى او تفصيل ته هي＆ 
ك＋３ هم شته چه د تره ＊％３ ته ) راتند( په تركيبى ډول په ３ دوهم جز ئ-نلرىحاجت 

  . تركيب موندلى دى３＇خه ئ) ندار( او له تره او يوائ
سره چه هغه ) نارى( په معنى دى او د سانسكرت له ３د ＊％) ندار(نو ويلى شو چه 

  .هم همدغه معنى لرى لفظى او معنوى قرابت لرى
 چه يو ي، دومره، له دوو جزو ＇خه مركب لغتونه د همدغه راز ＇ومره:هغومره

د اندازى معنى افاده كوى ) مره(دى ＄كه چه ) هغه، ＇و، دا (３ جزئاو بل) مره(جزئى 
  .معنى پيدا كوى) آنقدر، چقدر، اينقدر(او د دې بل جز له يو ＄اى ك５دو سره د 

  .８ى لغت بلل ك５ىهومره هم له هغومره او هماغومره ＇خه مخفف دى او تركيب
 دومره او هومره تركيبى وضعيت همدارن／ه هغسى، داسى يا هسى هم لكه هغومره،

  .يلر
 او په لفظ ك＋３ هم ډ４ر سره يد بخرى معنى لر) بخش(ند ك＋３  په فارسى او ژ:بخره
) برخه(ا請لى 請ورت او ) بخره( ويلى شو چه ظ په لحا３ ريش３ مشترك３، د دغينزدى د
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ه په زړو آثارو او ديوانو ك＋３ عموماً بخره ليكل محرف 請ورت معلوم８５ى، د همدى المل
  .شو４ده

  .  له نيم ك７ى ＇خه جوړ شوى او كاف په －اف بدل شويدى:نيم／７ى
  . له يو وزرى ＇خه مخفف دى-:يوازې
 او داسى هم ي７يو اي＋ودلو ＄اى ته وائد －) －７ونج( د ＄اى معنى لرى لكه چه :ونج

 -يعنى ستا په ＄اى م３ روپ９ ورك７ىويل ك８５ى چه ستا په ونج ك＋３ م３ روپ９ ورك７ى 
  .يعوض په معنى ترجمه كوى سهوه به و د ３نو كه ＇وك ئ
ت په ډول نح＇خه د ) روغ اوسى او ب７ ب７ راشى( چه د هر كلى معنى لرى له :روغب７

＇خه ) هر كله راشى(كلمه له ) هركلى(جوړ شوى او له كالمه كلمه پيدا شو４ده لكه چه د 
  .مخففه ده
 وند په پ＋تو -＇خه مركب دى) وند(او ) م(ند ته ويل ك８５ى چه له  د الس ب:م７وند

 مت هم د - خبرې وشوېېى لكه چه د غ７وندى په بحث ك＋３ پرك＋３ د بند معنى لر
 هغه به دا يپ＋تو معروف لغت دى ＇وك چه د تورو او حروفو په ابدال ك＋３ مطالعه لر

ى يا داسى نور نو ك５دى شى ډ４ر ＄له يو په بل بدل８５ى لكه غ７ۍ او غ＂) ټ، ړ( چه يومن
  .چه م７ون６ له م وند ＇خه جوړ شى

به له لعل ＇خه جوړ شوى او د ) اللى( فكر ته دا را＄ى چه ي وار د واره د س７:اللى
 المله چه لعل يو ＊ايسته شى دى په پ＋تو ك＋３ د معشوق او محبوب دپاره استعمال ېد

 ډول پيدا شوى دى او له لعل ت پهنح＇خه د ) اللىگ(شويدى م／ر زما په －مان اللى له 
－اللى ته نزدى دى او بل دا ) اللى( ＄كه چه يو خو د لفظ په لحاظ .＇خه نه دى ماخوذ

 له ＊ايست نه ډ４ر متاثر كي８ى نو ３چه －ل نسبت لعل ته زيات عموميت لرى او هر ＇وك ئ
  .يجوړول قوى احتمال لركلمه  كلمى نه يوه ３له دغس

＇خه ماخوذ ) ه６ايرى( له ３ ＄ينى كسان ئيعنى لر مې يا هديره چه د مقبر:اديره
 چه مقبرى ته په همدغه لحاظ چه ه６ونه پك＋３ ايرى خاورى ك８５ى هديره يبولى او وائ

＇خه جوړه شويده او د ) حضيرى( چه هديره د عربى له ي نور وائ３بلل ك８５ى ＄ين
  .مفغناتو له جملى ＇خه ده

مخفف دى ) هاغه(د ) ها( وه چه )ههاد４ر(زما په －مان هديره يا اديره په ا請ل ك＋３ 
لكه چه اوس هم په ＄ينو محاورو ك＋３ هاس７ى د هاغه س７ى يا د هغه س７ى په معنى دى 

 ي ډ４ره هم په پ＋تو ك＋３ د توقف او اوس５دو ＄اى ته وائ-او د بعيدى اشارې كار وركوى
او د پ＋تو له مشهورو لغاتو ＇خه ده نو ك５دى شى چه د دغ３ ډ４رى په مقابل ك＋３ چه 
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 ３ويل شوى چه پس له م７ين) هاد４ره(مون８ د ژوند په حال ك＋３ پك＋３ اوس８５و مقبرى ته 
  .يور＄و او د يوى ډ４رې مثال پيدا كو

 چه په ا請ل ك＋３ به سرپو！ى وه ＄كه چه ＇پو！ى هغه واړه ！يكرى ته ي ＊ائ:＇پو！ى
 چه ايله سرپ＂وى او پوره ！يكرى نه وى نو ك５دى شى چه سرپوتى ＇پو！ى شوى يوائ

  .ي پيدا ك７ى و３ يو بسيط رن， ئوى او
 او لغاتو ته ＊ه ＄ير شوى وى هغه به يقين ي مطالعه لري＇وك چه په پ＋تو ك＋３ لغو

ك７ى چه د پ＋تو په لغاتو ك＋３ د تركيب و اشتقاق يوه قوى سلسله شته چه يو لغت له بل و
غه  م／ر هر كله چه د-ىيسره ت７ى او د هر لغت ا請ل او اساس په يوه ＄النده ر１ا ك＋３ ＊ئ

 بر４＋وى نو زه په ＄ينو لغاتو ك＋３ خپل ３نوى دى او دغه ر１ا هم ل８ ＇ه ستر－بحث ل８ ＇ه 
 وينم ３ ＊ه نشم ＊كاره كولى يعنى هغه ＇ه چه د زړه د اشراق په ر１ا ك＋３ ئنظريات ال

  . پر８４دم３ته نشم ＊ودلى بل وخت ته ئ نورو ３م／ر د استدالل په ر１ا ك＋３ ئ
غ غ مصادر له يوه لغت ＇خه ماخوذ ＊كارى ３ د مثال په ډول وايم چه ماته ＄ين

لكه لورول او لورينه چه زما په －مان د لور له كلم３ نه پيدا شويدى ＄كه چه د لورينى يو 
لوى مظهر ديوى مور دپاره خپله لور ده نو ك５دى شى چه دغه مصدر د لور له لفظ ＇خه 

 كلم３ اخستل شوى له) زوى(د ) پ５رزوينه( همدارن／ه احتمال لرى چه -ريشه اخستى وى
 او په ＊ه ستر－ه ي كسانو ته بدعت ＊كار３بحثونه ال ＄ينوى خو د دى المله چه دغه راز 

 زه ورپورى نور نه ن＋لم او محض د دى دپاره چه په نورو ژبو ك＋３ هم د يورته نه －ور
ن له فلسفة اللغويه ＇خه د ده دغه راز تاويالتو او نظرياتو امثال و＊يم د جرجي زيدا

 عربى لغاتو په باب ك＋３ رانقلوم چه دغه بحث ＇ه علمى اعتبار ３ريات د ＄ينظ ن３＄ين
  .يپيدا ك７

 پوره ثابتوى چه د ３ړى او مشهور عالم عقيده لرى او په خپل كتاب ك＋３ ئودا نوم
عربى اوږده كلمات لكه ＇لور حرفى، پن％ه حرفى، شپ８ حرفى يا داسى نور ارومرو له 

４ر درى حرفى كلمات لكه ډ دى -ي جوړ شويددرى حرفى بلكه دوه حرفى كلمو ＇خه
) با(چه د ظرفيت كلمه ده له ) بين (ي او وائي ادات له دوو جزو ＇خه مركب －３２＄ين

＇خه ) يد(او ) عن(له ) عند(ظرف مكان ＇خه مركبه ده همدارن／ه ) اين(حرف جر او 
  .يمركب بول

نور دا هم د  ك＋３ شته لكه حروف جاره يا داسى يكوم ادات او روابط چه په عرب
نحت په اثر ك＋３ له مستقلو كلماتو  چه دا ！ول د ي كلماتو مخففات بولى او وائ３＄ين

＇خه مخفف دى ＄كه چه ) بيت(د ظرفيت په معنى له ) با(＇خه جوړ شويدى لكه چه 
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بين (په ＄اى چه دې معنى وركوى يعنى د) فى(او ) بين(بيت په سريانى ژبه ك＋３ د 
همدغه معنى ) بى( په كلدانى ژبه ك＋３ -يوائ) بيت القبور (３ائوو) فى القبور(يا ) القبور

لرى نو ) فى(يا ) با( يوازى ３ ك＋３ ئياو په عرب) بيت (３لرى چه په سريانى ك＋３ ئ
  .پيدا شوې ده) با(＇خه يوازى ) بى(او له ) بى(＇خه ) بيت(معلوم８５ى چه له 

＇خه چه د ) الية (او) الى(＇خه دى له  ؤ همدغه شان يوازى الم چه له حروف جاره
 چه ادات او حروف معانى د مستقلو ي معنى لرى مخفف －２ى او وائ３جهت او ناحي
  . دغه 請ورت پيدا ك７يدى３ چه په مرور د زمان ئيالفاظو بقايا د

 په نورو ژبو ك＋３ هم دغه راز روابط پيدا كولى شى چه يكه س７ى تتبع او ل＂ون وك７
＇خه مخفف ) درون(چه له ) در(وم８５ى لكه د فارسى معل) پاته شونى(د مستقلو كلماتو بقايا 

  .محتسب را درون خانه چه كار:  او اوس هم در او درون دواړه ويل ك８５ى لكهدى
 －８４７و په ا請ل ك＋３ له ＇و ېغرض دا دى چه دغه كلمات او الفاظ چه مون８ پر

وه  او ييديمحدودو ا請لونو ＇خه د لفظى او معنوى تغير او تحول په اثر ك＋３ پيدا شو
 كلماتو د استعارى له الرى بلى معنى ته انتقال ３ ＄ين３طى ك４７ده يعن３ اشتقاقى الره ئ

 نورو د نحت او قلب يا ابدال په اثر ３ك７ى او معنوى تحول پك＋３ راغلى دى او ＄ين
 د قسم په تورو ك＋３ ي لكه چه زمخشرى وائيك＋３ نوى 請ورتونه او آهن／ونه پيدا ك７يد

بدل شوى دى او د يوى معنى دپاره ) ت(او بيا په ) و(ه په ده چه وروست) ب(ا請لى تورى 
 د استعارى له الرى هم يو لغت د معنى په لحاظ ډ４ر ＄ايونه -درى 請ورتونه پيدا شوه

  .＇و لغتونو كار وركوىد نيسى او 
هم ) سهر(شهر په عربى ك＋３ ا請الً د سپوږم９ په معنى و لكه چه په سريان９ ك＋３ 

 ب５ل８５ى په ３ چه د سپوژم９ په اعتبار يو له بلمرى مياشتىهمدغه معنى لرى، وروسته ق
  .دغه نامه وبلل شوې او پس له هغه شمسى مياشتو ته هم شهور وويل شوه

＇خه  )تنبْا(يا ) نبْا( او د قاموسو خاوندان ئى يچه پيغمبر ته وائ) صنبى(همدارن／ه 
وه پخوان９  چه د خبرولو معنى پك＋３ پرته ده په ا請ل ك＋３ ييماخوذ او مشتق －２

＇خه مركبه ده او د كاله يا كورن９ مشر ته ويل ك５ده ) ى(او ) نب(مصرى كلمه ده چه له 
 خپلو نيكو او پلرو ته غوره ３نو يهوديانو هم دا كلمه واخستله او په لم７ى وخت ك＋３ ئ
  . ورك７ه３ك７ه م／ر وروسته ئ３ د انبياء دپاره خا請ه ك７ه او تخصيص ئ

  .معنى لرى) بينندۀ غيب(ويل چه د ) رائى(ته پخوا تر دې يهوديانو پيغمبر 
په هره ژبه ك＋３ الفاظ او كلمات همدغه راز آوو＊تى را اوو＊تى دى او سل رازه تغير 

  .و تحول ك７ى دى
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 ＇و ＊اخونه او له يوه ＊اخه ＇و ３ ژبېد همدغه بدلون او اوو＊تو په اثر ك＋３ له يو
ى او د ارتقا او تكامل په لحاظ يو  چه اوس په ب５لو ب５لو نومونو ياد８４ي شويد３＄ان／３ ب５ل

  .له بله ＊كاره فرقونه او ＄انته ＄انته خصو請يات لرى
د دى دپاره چه د ژبو عمومى وضعيت ل８ ＇ه ر１ا شى په روست９ بحث ك＋３ ورباندې 

  .د اختصار په ډول غ８４８و
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  د ژبو عمومى ويش
  

 لوى ا請ل بلل  چه هره برخه يوي لويو او مهمو برخو ب５ل８５ې ژب３ په در３د دنيا مهم
  .ي په ر１ا ك＋３ ＊ودل ك３８５ لرى چه دلته د يوى مختصرې نقش３ او ＄انته ＇ان／يك８５

  
  ژبه
      

 سامى       اريائى      طورانى

  
  -ارامى-عربى-سريانى-عبرانى        مغولى -  تاتارى–تركى 

  
  شمالى        جنوبى

  
  سانسكرت         يونانى–التينى 

  
  سى فار–پ＋تو         اسپانوى-فرانسوى

   ارمنى-كردى         ايتاليائى
   اوستائى-هندى          

  
 د ３راز نه دى يعن دا پورتنى ويش او تقسيم د ！ولو محققينو په نزد په همدغه يو

 ژبو په باب ك＋３ ＇ه اختالف نظر شته او پدې باب ك＋３ چه پ＋تو لكه فارسى او ３ين＄
 منلى چه يعنى دانش ي.يهندى د سانسكرت يوه ＇ان／ه ده پ＋تانه پوهان نور نظريات لر
 له ３ ＄كه دا دواړه ژب،پ＋تو هم د سانسكرت هغه راز ＇ان／ه ده لكه فارسى چه ده

 لكه چه د مخه د پ＋تو او ،سانسكرت سره يو راز شباهت او يو ډول خپلوى نلرى
請فاتو سانسكرت په بحث ك＋３ هم ＇ه اشاره ورته وشوه چه د ＄ينى عمومى او مشتركو 

 .نسكرت لكه دوه لوى ＊اخونه او فارسى لكه يوه ＇ان／ه بللى شوپه لحاظ مون８ پ＋تو او سا
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 ر１ا ده چه د ژبو لرى او نزدى ي ＇خه يوازې هغه عموم３ نقشېزمون８ مطلب له د
  .يلى او اجمالي ډول ＊ئقرابتونه په ُك

كه مون８ د ژبو په شاوخوا ك＋３ تحقيق او پل＂نه شروع ك７و راته به ＇ر－نده شى چه 
 يوه ３ يعنياندازه ل８ او ډ４ر نزديوالى او خپلوى لر خپل قرابت په  سره د３ ژبه له بلههر
په ＄ينو لغاتو ك＋３ ل８ ل８ قرابت ＊ئى م／ر په هغه سره  ژبه هم له يوى سامى ژب３ ياريائ

 ＄كه چه د دوى خپلوى پخپل كور ي پخپل مين％ك＋３ لر３ ژب３ ئياندازه نه چه اريائ
  .ك＋３ زياته او ！ين／ه ده

چه ) سته(د پ＋تو ) است(د فارسى ) اَس(د سانسكرت ) اِس(د التينى ژبى ! و－ورئ
په يوه سامى ژبه ك＋３  م／ر دا قرابت ي！ول په يوه معنى دى يو له بله ＇ومره قرابت لر

ك＋３ ) ليس(ل８ي８ى او دغه ريشه په عربى ك＋３ يوازى په مفغنى 請ورت مومو يعنى تنها په 
  . ＇ه پته نشته３ نورو ＄ايو ك＋３ ئد وجود په معنى －ورو او په) ايس(نافيه ده ) ال(چه 

د فارسى ) مور(د پ＋تو ) ماترى(د سانسكرت ) ميتر( د يونانى )م５تر(همدارن／ه د التينى 
) ام( په اشتقاقى ريشه ك＋３ نسبت د عربى يچه ！ول يوه معنى لر) مدر(ن／ليسى د ا) مادر(

  .يته زيات قرابت لر) ماو(طى ژبى باو د ق) مو(د چينى 
 ３ يعني بول３ چه مترقى او غير مترقي ئي افادى په لحاظ دوه ډوله د د تعبير او３ژب
 ته مترقى ３ هغي او د انسان ډ４ر احتياجات رفع كوي چه مطالب پك＋３ ادا ك３８５هغه ژب

 بيا د تعريف او اشتقاق د قابليت په ３، مترقى ژبي او هغه بله غير مترقى بلل ك８５يوائ
  .ي بوليفه ئ چه متعرفه او غير متعري دوه رازه دظلحا

ه 請ورت پخپله پ چه تعريف او د كلماتو تغير د الحاق او ادراج ي هغه د３متعرفه ژب
  .ي بول３ او سامى ئ３ او په دوو لويو ＊اخونو ب５ل８５ى چه اريائيا請ل كلمه ك＋３ قبلو

 او ي تغير نه قبلو３ په نفس كلمه ك＋３ چه په ا請ل بنا يعني هغه د３ژبغير متعرفه 
) ياز( ژبه ك＋３ ي لكه چه په تركي الحاق اون＋لولو 請ورت موماداتو په د ３اشتقاق ئ

ويل )يازدى(په ن＋لولو جوړ８４ى يعنى ) دى( د ３ئ  او ماضىيكتابت او ليكلو ته وائ
ل دى ورسره يو＄اى ب له دغى ماضى ＇خه بعيده ماضى جوړوى نو يوې كه چير-يك８５

د ليكلى و په معنى ) ىيازيد(او  يوليكه معنى لر د) يازدى( چه يوائ) يازيدى(كوى او 
يازيدى (ورباندى زياتوى او ) لر( جوړوى نو د جمع ادات ３ كله چه جمع ور＄ن.يرا＄
د ا請ل كلم３ او د ) م( نو د نفى ادات ي او كه غواړى چه نفى پرى داخله ك７يوائ) لر

  .يوائ) يازمديلر(ملحقاتو په مين％ك＋３ راوړى 
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ادات او د ارتباط حروف هم ل８ ه  هلتي دي لو４دلېكومى ژبى چه له ترق９ ＇خه لر
 په ３ س７ى ئيووائچه ې په ＄اى د ＄ايو ك＋３ د３ او همدغه سبب دى چه په ＄ينيد

په ＄اى ) په( د ３ استعمال ك７ يعن３ وواژه او لر－ى ئي س７ى ئيى وائس دا-لر－ى وواژه
  .ييوه جمله استعمالو

 يتغير خورد سامى ژبو يو واضح 請فت دا دى چه د حركاتو په تغير د لغت معنى هم 
چه لم７ى معلوم فعل دوهم مجهول فعل او ) ل، قَتلٌقَتَل، ُقتٍِ(او بله معنى پيدا كوى لكه 

  .دريم مصدر دى
 ېاو كه حركات ل８ ＇خه اوږده شى نور ي د حركاتو له تغيره بل فرق نلر３م／ر ب
  ...يا داسى نور ) قاتل، قتول، قتيل( لكه ي هم پيدا كو３معنا－ان

د الحاق 請ورت  په دې يوه 請فت ك＋３ اشتراك لرى چه دواړه ３ ژبيسامى او آريائ
 د ３سامى ژبو امتياز دا دى چه د اشتقاق مهمه برخه ئ م／ر د يد اشتقاق قابليت لر

 او هغه ادات چه مستقله معنى لرى، هغه په يوى كلم３ يحركاتو په تغير 請ورت موم
  .يپورې نه ن＋ل
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  د ژبو عمومى تاريخ
  

 او بل３ ته ي دورې ته تقليدېورو باندې و４شل ك８５ى چه يو دوو دد ژبو تاريخ په 
  .ينطقى دوره وائ

په تقليدى دوره ك＋３ انسان له خپلو مقا請دو او اغراضو ＇خه د تقليد په ډول تعبير 
 請فات او ３ نو د هغيبير وك７ع له يوې شبح ＇خه ت غو＊ته چه３ كه كله به ئ３كاوه يعن

په .  نور پوهول３كاره كول او په دغه راز به ئ د تمثيل او تصوير په ډول ＊３وضعيت به ئ
 ا請واتو او اشاراتو ＇خه عبارت وه، او الفاظو يو بسيط ي د طبع３دغه دوره ك＋３ ژب

عريف هم نه وه  اشتقاق او ت.وضعيت درلود چه د اسم او فعل و حرف فرق پك＋３ نه ك５ده
لكه استراليا او  ３ او په ＄ينو ＄ايو ك＋ي دغه حال ته نزدې د３ ژب３لكه چه اوس هم ＄ين

جنوبى امريكا بعض３ خلق له خپل ！ولو اغراضو تعبير نشى كولى او له اشارتونو كار اخلى 
 ته تفاوت ３د شپ３ له مخ３ يعنى په تياره ك＋３ د دوى مفاهمه نسبت ور＄د همدې المله 

  او نور عددى الفاظ وري په اعدادو ك＋３ هم د يوه او دوو دپاره كلمات لر.پيدا كوى
 نو كه وغواړى چه دريم عدد هم يوائ) نايس(او دوو ته ) نتات( يوه ته ３ه يعنسره نشت

 دوه ي چه تحت اللفظ ترجمه ئي وائ)نايس نتات(افاده ك７ى يو او دوه سره جمع كوى 
نايس ( او د پن％و په ＄اى ３وائ) نايس نايس( همدارن／ه د ＇لورو په ＄اى .او يو، را＄ى
  ... تحت اللفظ ترجمه ده ３ئ) ودوه دوه ي(ويل ك８５ى چه ) نايس نتات
 افاده كوى او په ８３ې په كلمه ئتي نلرى 請البت د ظ معنا －انو دپاره چه الفا３د ＄ين

  .دغه ډول خپل مطالب افاده كوى
  

  :نطقى دوره
په دې دوره ك＋３ لغاتو لفظى تحول قبول ك７ى دى او د قلب و ابدال او نحت په 

اظو ته را نقل شو４ده م／ر ادات او حروف او اثر ك＋３ ژبه له تقليدى ا請واتو مستقلو الف
او د اسم و فعل و حرف فرق پك＋３ هم نه ك５ده بلكه د  ې نه و３ پك＋３اشتقاقى 請يغ

وروسته .  په اعتبار يولفظ كله داسم، كله د فعل او كله د ادات په ډول استعمال５ده３قرين
ميز وشو م／ر ادات او چه لغاتو په دوهمه درجه ارتقا وك７ه نو د اسم او فعل په مين％ك＋３ ت
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 جوړى شوى وې، نو د اداتو او حروفو په ３ او نه اشتقاقى 請يغيروابط النه و پيدا شو
معنى د ) فى(＄اى به مستقل كلمات ويل ك５ده لكه چه چينييان اوس هم د حرف جر 

 د كور د ي په ＄اى چه په كور ك＋３ ووائې د د３ يعنيوسط او مين＃ په كلمه افاده كو
 يو ３يوه ادات په ＄اى يوه جمله هم استعمالوى لكه چه د مخه ئ د كله ال او يمين＃ وائ

  .مثال و＊ودل شو
په دريمه درجه ك＋３ چه لغاتو د ترق９ بله مرحله طى ك７ه نو له الفاظو ＇خه حروف 
او ادات پيدا شوه او له اسماء او افعالو ＇خه حروف وز４８４دل خو سره له دې په افعالو 

 )هيرو－ليف( ك５ده لكه چه اوس هم په پخوانيو مصرى لغاتو ك＋３ د جنس او عدد فرق نه
 او سامى ژبو ك＋３ شته په ييائرك＋３ د جنس او عدد تميز نشته او هغه ادات چه په ا

  .مصرى ژبه ك＋３ نشته
او عدد تميز سره له اشتقاقه په ) ، مونثرمذك(په ＇لورمه مرحله ك＋３ د جنس تميز 

حل３ په بله دوره ك＋３ اعرابى تميز په ژبو ك＋３  مر３ژبو ك＋３ پيدا شو او وروسته تر دغ
 لكه چه په عربى، يونانى، التينى ي＊كاره شو چه د كلمى د احوال له تغير سره تغير موم

  .ي وينو او په پ＋تو ك＋３ هم ل８و ډ４ر ليدل ك３８５او آلمانى ژبو ك＋３ ئ
 ي وائي＇ن／ه چه جرجى زيدان د ژبو او لغاتو په باب ك＋３ خپله نظريه ＊كاره كو

دث شى دى او د عدد تميز هم  تذكير او تانيث په ژبه ك＋３ يو حا３چه د جنس تميز يعن
 په ＄ينو ژبو ３ يعنيى، د همدى المله تذكير او تانيث په ژبو ك＋３ تفاوت لردحادث 
  .ي نه و４３ر او په ＄ينو ك＋３ بيخډك＋３ 

 چه يو لغت په لم７ى وخت ك＋３ له يد ماضى او مضارع په اشتقاق ك＋３ هم وائ
 ３چه اوس ماضى بلل ك８５ى پخوائ) ذهب(ضيت او مضارع والى ＇خه خالى و، يعنى ما

 به ويونكى ې پك＋３ نه و پروت نو كه چ５رم مفهو３د مطلق ذهاب معنى لرله او د زمان
ته سورويلى او و) ذهب (３په ت５ر وخت ك＋３ و＊ئ اول به ئ) تك(غو＊ته چه دغه ذهاب 
 ３يلى او كه به ئ３ مستقبل وخت په نظر ك＋ و３به ئ) ذهب انت(به ئى ضمير راووړ يعنى 

 ماضى او ３ ويل يعنى د كلماتو د تقديم او تاخير په ذريعه به ئ３به ئ) انت ذهب(و، نو 
 اجزا ３خپل ＄يناستقبال ته اشاره كوله، وروسته ورو رو د نحت په اثر ك＋３ ضمايرو 

  .وهور＄نى جوړ ش) تذهيب(او ) ذهبيت(پاته شوه چه ) ت(وغور＄ول او يوازى 
 د هغه تغير او تحول په اثر ك＋３ ３ ژبې ！ولو خبرو ك＋３ مطلب دا دى چه هرېپد

３ ارو مرو پ５＋５دونكى دى خپله ذخيره زياته ك４７ده او ＋چه د ارتقا او تكامل په الره ك
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 ３مراحل ئى چه د ارتقا ＇ومره ８ پ５ژندل ك３５هره ژبه د خپل موجوده وضعيت په ر１ا ك＋
  . ته رس５دلى دهېرطى ك７يدى او د تكامل كوم３ دو
 ډ４ر رن／ونه پيدا ك７ى او راز راز ３ ك８４７و تر اوسه ئېكوم لغات چه مون８ اوس پر

  . راغلى دى３تحوالت پك＋
ى او هغه بيا ８ پيدا ك５ي بو！و او ونو ＇خه نور نيال／３ د ＄ين３لكه چه په يوه باغ ك＋

ه اثر  خواته ＄غلوى همدارن／ه لغات هم دى چه د تركيب او اشتقاق پېنوى نيلى هر
  .يك＋ى خپل تعداد زياتوى او وخت په وخت ډ４ر８４

 كلماتو ＇خه هماغهله  نو ي نوو كلماتو ته احتياج پيدا ش３ كه ＄ين３په يوه ژبه ك＋
  . وائي３ او خلق ئيو ３ چه په ژبه ك＋يجوړ８４

ته ر و３نو وار دواره ئكوم وخت چه په مكسيكو ك＋ى لم７ى ＄ل ب７５ۍ وليدل شوه 
 ترجمه ده يعنى د ３ په دغه نامه وباله چه د اوبو كور ئ３ شى ئوويل او دغه نوى) اكالى(

 ３دغه شى له ليدو سره سم د خلقو ذهن ته دا راغله چه دا يوه كور دى چه په اوبو ك＋
  .ي اوس５دلى ش３س７ى پك＋

 د ما１و ３ د ليدو په وخت ك＋３ چه پ＋تانه ئي ＊ائي وائ)ب７５ۍ(په پ＋تو ك＋ى چه ورته 
ى چه هغوى د ب７５ۍ چلولو په وخت ك＋ى ډ４ره بي７ه او －انو وضعيت ته متوجه شوى و

  .ي ډ４ر ＊كته يونس３ چه بي７ۍ ژر راواوزى او اوبه ئيجديت كو
 ي ＄ينى خلق چه په قهر او غضب ش.ي غشى ته د ليندى ＄وى وائ３ ژبو ك＋３په ＄ين

 م３ ه６وكى را ج， شو لكه مون８ چه وايو په ستر－و م３ ورته ３ چه په سينه ك＋ينو وائ
 او غرض مو د قهر او غضب حكايت ... زي８ه شوه يا داسى نور ３ غونى م.شوهتوره شپه 

 چه د ي د تعبير او افادى ډولونه ب５ل د３چه په هر ＄اى او هره ژبه ك＋ نو ويلى شو يو
پيداي＋ت هم له دغه هغوى په حياتى او عقالنى خصو請ياتو پورې اړه لرى او د لغاتو 

دې ب５لوالى او بل راز والى دى چه په هره ژبه ، همدغه د تعبير او افايتاثير الندې و
 ＇خه ب５لوى او ３ چه هغه د يوې ژب３ سبك له بل３ ژبي خصو請يات وين３ين＄ س７ى ３ك＋

  .ي بول３د ژبو مميزه 請فات ئ
 نلرى او  لغتونه په بله ژبه ترجمه كوو م／ر دا ترجمه عيناً هماغه كيف３ ژبې د يو８مون
 ＄كه چه لغات او ي， په هغه اندازه ساتل ك８５ رن， و آهني او انشائي هغه ادب３نه پك＋

 او ي ارو مرو بل راز ك３８５ا請طالحات، تعبيرونه او متلونه تراكيب او جمالت په ژبو ك＋
 معانى د نورو لغاتو په مرسته او －６ون ３غه لغتونه چه په يوه ژبه ك＋３ ＄ين ه. اوړى３ب２ه ئ

  . ادا كولىي په بله ژبه ك＋３ ئ３ نشيادا كو
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  ر او تحولد لغاتو تغي
 او يوادونو په اعتبار ظاهري په لحاظ يا د ه３ د عصر او زماني او و－７انلكه چه انسان

 ي، يو وخت يوه شي كله لن６ې او كله اوږدې جام３ اغوند３ يعني تغيرونه قبلويمعنو
ه او محبت ، كله له چا سره مينيته په ＊ه ستر－ه －ورى او بل وخت ئ３ په بد نظر وين

 خواته روان وى او بله ورځ بل لور ته مخه ي يوه ورځ يوي كويد＊منلرى او كله ورسره 
 الفاظ لكه 請ورت پرست اشخاص د ３ خو ＄ينيك７ى همدغه راز لغات او كلمات هم د

 او ي او د زمان و مكان په اغيزه ئ３ ب２ه او ＇５ره بدل８５ي تغير استعداد لريرلفظى او ظاه
 ژر ژر بدلون ３ او په معنى ك＋３ ئي نور د معنوى تحول استقبال په ＊ه شان كو３＄ين

 او نور لغتونه ي چه په دواړو خواو ك＋３ تحول قبلوي هم و３ لغتونه داس３را＄ى، ＄ين
  .ي پيدا ك３８５ور＄ن

 چه يوه لغت له ي و３اس هغه اكثره دي تحول چه په لغاتو ك＋３ پ５＋８５يكوم معنو
請ل ك＋３ د چه په ا) پر４ك７ه( لكه ي داللت ته انتقال ك７ى وي داللت ＇خه معنويحس

ظاهرى قطع دپاره وضع شوى او په حسى امورو ك＋３ استعمال５ده م／ر وروسته د ج／７و او 
  . پيدا ك７ه３خصوماتو فيصلى ته هم وويل شوه او يوه بله معنى ئ

 غ，، - ژبه، زبه، جبه-پ＋ه، خپه:  لكهي تحول مثالونه هم په ژبه ك＋３ ډ４ر ديد لفظ
  ... يا داسى نور -ژغ

 چه هر ي او تحول ＊كاره دى او د ＄ينو ل８ ＇ه له نظره پ ايسچه اوس د ＄ينو تغير
  .ي＇وك ورته نه ملتفت ك８５
 چه په لغوى ＇７５نه ك＋３ د بدل５دونكو ＄اى ي تغير مثالونه ډ４ر ديهر كله چه د لفظ

 كتاب ك＋３ هم د پ＋تو او ې و＊ودل شوه او پد３ك＋بدلوونكو او لو４دونكو تورو په بحث 
 تغير او ي مثالونه راغله چه د لفظ３ث ك＋３ ډ４ر داسسانسكرت د لغوى قرابت په بح

 نو دلته ي او دوه 請ورتونه ئ３ پيدا ك７يديپه اثر ك＋３ له يوه ا請ل ＇خه جوړ شوتحول 
  : ＊يو３ نمون３ تحول ＄يني د معنوېيواز

 چه د نغرى ي سم３ او اوږدې آل３ ته ويل ك８５ې يو３ په ا請ل ك＋３ د اوسپن:سيخ
 ３معنى ئ) راست( ك＋ى معنوى تحول وك７ او د سم  په پ＋تو３، وروسته ئياور پرى ل７

  .ي ك３８５ جوړ شو او ډ４ر اشتقاقات ور＄ن３ هم ور＄نرپيدا ك７ه چه سخول مصد
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＇خه د لفظى تغير په اثر ك＋３ جوړه شو４ده او ) هسك( زما په －مان دا كلمه له :اسك
لو ته  د قرعى معنى پيدا ك４７ده چه په دغه راز قرعه ك＋３ د يوه شى هسكو３ المله ئدېد

  .هم ضرورت پ５＋８５ى
 همدغه د استشمام او تنفس آله ده چه د دواړو ستر－و ترمين＃ ３ ا請لى معنى ئ:پوزه

  .يواقع ده او د مخ له اعضاؤ ＇خه حساب８５
 چه يكار وك７ د نن， معنى هم پيدا ك４７ده او ＇وك چه يو داس３ ３م／ر وروسته ئ

  . په ＄اى ك７ه３ چه پوزه ئي نو وائي په ＄اى ك８５ېنن， پر
 م／ر ي چه د غوږو په ذريعه ك８５ي د يوه غ８ آواز او احساس ته ويل كي８:ور４دلا

 منلو ې په مفهوم ك＋３ د قبول معنى هم زياته شو４ده او خبره اور４دل د خبر３وروسته ئ
  .يپه ＄اى ويل ك８５

 وروسته يخه جوړ شو４دى او د شنيدن معنى لر دا مصدر چه له غوږ ＇:نغوږل
ته جوړ شويدى چه هغه هم داس３ اور４دلو ) نغوتل(＋３  د لفظى تغير په اثر ك３ور＄ن
 يعنى له لفظى تغير سره يو ＄اى معنوى تغير هم ي چه قبول او من＋ت ورسره ويوائ

 د پيروۍ معنى ته انتقال ك７ى لكه چه ３ل８ ＇ه راغلى دى او په اخره ك＋３ ئپك＋３ 
  .په همدغه معنى استعمال شو４ده) نغوته(

 ژبو ك＋３ مشتركه ريشه ي آريائ چه پهي او ＊ائيى لر دا لغت چه د ظلمت معن:تياره
ه يوه مخصوص رن， ته چجوړ شوى ) تور (３وه ＇ه لفظى تغير په اثر ك＋３ ور＄ن د ييولر

، ي ＄كه چه هغه له تيارې سره شباهت لري را＄３ك＋ او د سپين په مقابل يويل ك８５
دا ك７ه ＄كه چه  پي３ى تحول وك７ او د تهمت معنى ئووروسته تر دې بيا تور يو بل معن

پخوا به د داس３ خلقو چه د يوه بد او ناوړه كار نسبت به ورته وشو مخونه تور４دل او په 
كلو ك＋３ به －رزول ك５ده نو مخ تور４دل د －ناكارۍ عالمه و－２ل شوه او په پ＋تو ك＋３ 

  .－نا－ار ته مخ تورى او تور مخى وويل شوه
 او ي اخل３ خلق ور＄ن３ ئ دغه معنى نه درلوده لكه چه اوس３ په ا請ل ك＋３ ئ:مخ

  . استعمالوى３د لحاظ و خاطر په معنى ئ
دى چه د لمر د ) خشك (３ د لوند په مقابل ك＋３ وضع شو４دى او ا請لى معنى ئ:وچ

ى دى چه يوه  دومره تعميم پيدا ك３７ م／ر نن ئيحرارت او تودوالى تاثير －２ل ك８５
 ې او ن８ديون وائك＋３ نه وى هم وچ مضمپ علمى مضمون ته چه ادبى خوږوالى ３داس

 په ３ يا وچ زور چه د نن ور＄ى لكه وچ قانوني س７يده چه د خاص معنى هم افاده ك７
  .ي خالص و３ او غرض ور＄نيمحاوره ك＋３ ويل ك８５
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 د وعدې او عهد و پيمان معنى هم پيدا ك７ه لكه ژبه كول چه د عهد ３ اوس ئ:ژبه
كولو اله ده چه وروسته  همدغه د －４７دو او عهد ３ ا請لى معنى ئر م／يكولو معنى لر

  .الفاظو او كلماتو ته هم وويل شوه
 م／ر ي حرارت او －رمى ده چه د اور يا لمر په اثر ك＋３ پيدا ك３８５ معنى ئي ا請ل:تود
 شديد جن， ته هم تود جن， وويل شوه او ３ د شدت معنى هم پيدا ك７ه يعن３وروسته ئ

  .يتود مجلس ال هم ويل ك８５
رن， ته ويل ك５ده وروسته د قهر او غضب په معنى ا請الً يوازى دغه مخصوص  :سور

له سره ب چه يو له ي نو وائيله چه دوه تنه يو بل ته په قهر شسور ك５دل استعمال شو او ك
  .شول
 معنا －ان３ پيدا ك７ى او په ډ４رو ＄ايو ېلغت هم ورو رو او وخت په وخت ډ４ر ې د:م７

 همدارن／ه د اور يم７ ويل ك８５ روحه كالبوت ته ３ ＇ن／ه چه يوه ب３ك＋３ استعمال شو يعن
  . م７ ك３７ اور ئ. چه اور م７ شويهم ك５دى شى او وائ請فت 
 ال هم ويل ك８５ى او په داسى ＄ايو ك＋３ -３ ستر－ې م７-ې م７ې خبر-３ او＊كېم７

 ＄كه چه حيات او ياستعمال８５ى چه د حقيقى مرګ و ژوند ه５＆ تصور پك＋ى نه ك８５
 هغه خواهم ３ق جسم او جوهر ＄نركولى چه له مطلممات ته دومره عموميت نشو و

  . وستايوې پرې او اعتراضو ته وويل شى يعنى خبريتجاوز وك７
 م／ر ＇ومره چه په دغه معنى شهرت ي ＇ر－نده ده چه د سبيل او طريق معنى لر:الره

 كله چه كوم پ＋تون د يوه -سم و رواج، دود و دستور ته هم ويل ك８５ىر همدومره يلر
 كوم د - چه په دوى ك＋３ دا الره ت５ره دهينوى نو وائ！بر مخصوص عادت او عرف بيا

 د يروغى او جوړې قوانين چه په پ＋تنو ك＋３ شته او جارى دى هغه هم الر بلل ك８５
 د پ＋تو ي قوانين بيانو３ وختو ك＋３ د پ＋تو －رامر ته چه د ژبې نزدې په دههمدې المل

  .اره وويل شوهيل
 دومره ３ دى م／ر ورو رو ئ)گردن (３چه ا請ل معنى ئ هر ＇وك پوه８５ى :غاړه

 ي په حس３ او＊اخونه ډ４رو ＄ايو ته رسيدلى دى يعن３ نيل３تحوالت ك７يدى چه اوس ئ
 دومره تعميم پيدا ك７ى چه د سرك غاړه، د سيند غاړه، د نغرى غاړه او دا ３خوا ك＋３ ئ

 په همدغه يو راز عموميت ېراز نور ډ４ر 請ورتونه او تركيبونه ئ３ پيدا ك７يدى خو يواز
７ى او په داسى ＄ايو ك＋３  هم تحول ك３ خوا ك＋３ ئيكتفا نه ده ك７ې په معنو ا３ئ

 او غاړه بند４دل ال يو بل مفهوم هم ادا ي د ذم３ معنى لر-ه غاړه م８５ مردارهپپور: لكه
  .يكو
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 غاړه اي＋ودل د هر چا په غاړه تلل يا د هر - غاړه په غاړه ك５دل- خوا غاړك３９له بل
  . هم ＊ئىيالحى او لغوى معان نور ډ４ر ا請ط-چا په غاړه ژړل

 چه بنيادم له همعنى لرى، وروسته د دې المل) گل و الى( مشهور لغت دى چه د :خ＂ه
خ＂و پيدا شويدى او د انسان ا請ل بلل ك８５ى د ا請ل او نسب په معنى هم خاورو او 

  .ي د نسب پو＊تنه و３ په خ＂ه ＇وك دى او غرض ئياستعمال شو لكه چه وائ
 معنى وركوى او داسى هم ويل ك８５ى چه طبيعت م３ خ＂ه دى كله ال خ＂ه د خراب９

  .ي وي د طبيعت خراب３او مطلب ئ
 ل＂وو پدې ك＋３ ه５＆ شك نشته يكه مون８ د لغاتو دغه راز مجازى او ا請طالحى معان

  .يهغومره غ＂８５  او هر ＇ومره چه دا كتاب غ＂وويچه دا بحث ز＊ت ډ４ر اوږد８４
 ＇ه زمانه وروسته ي معلوم８５يا請طالح او ي ته مجاز３دا ！ول معانى چه نن تاس

 يله مجاز د حقيقت ＄اى نيس＄پ５ژندلى، ډ４ر نشي  بيا ３ او ＇وك ئيحقيقى رن， پيدا كو
، ډ４ر مخصوص ا請طالحات عموميت پيدا كوى او د نحت او ياو حقيقى معنى خور

 ＄كه چه ژبه په هر وخت ك＋３ او په هر ＄اى ك＋３ يابدال په اثر ك＋３ د لغاتو ＄اى نيس
  .يخواته روانه ده او ه５＆ كله دا سير نه قطع ك８５ظى او معنوى تحول د لف

 كله ３ يعني＇ن／ه چه شاعران او عاشقان له خپلو معشوقو ＇خه راز راز تعبيرونه كو
 او دغه راز سل رن／ه ي زركه او هوس９ يا شنه كوتره بول３ او كله ئيورته د －لو ل＋ته وائ
 له ３ ئ３ او ＄يني او －ول９ جوړو３تمانچ ３ له ستر－و ډك３ ＇وك ئ.خطابونه ورته كوى
 هم پخپلو خبرو ك＋３ راز راز ي همدغه شان عام و－７يرى ساز وگزلفو تورماران او من

 پيدا شوى ３ ＄كه چه انسان په ا請ل ك＋３ داسي او خپل تعبيرات بدلويرفات كوصت
 او ي او نوى پيدا كاندى، په هر ＇ه ك＋３ تصرف وك７يوتان مات ك７بدى چه بايد زاړه 

هر شى ك＋３ تجدد او  المله هر وخت او په ې د همدير شى ته نوې جام３ واغونده
 او شاعران يا ليكونكى هم كو＊（ كوى چه نوى مضامين او نوى ينوى والى غواړ
 نو د دغه مطلب دپاره الفاظو ته هم نوى رن， چه په تعبيراتو ك＋３ يتعبيرات پيدا ك７

  . ك７ىغرابت پيدا شى او معانى هم خپل لباسونه نوى
 چه يك７و هغه به باور يس７ى چه د كلماتو دغه راز توالد او تناسل په نظر ك＋３ ونيس

 او د آسمان له ستورو ＇خه قلمونه جوړ يكه د جهان لوى لوى دريابونه توره سياهى ش
 او د لوى خداى په يشى بيا هم هغه كلمات چه د علم او پوه３ په دنيا ك＋３ پيدا ك８５

 ته ３ ＄اى ك＋３ انسان خپل３ محدودې احاط په همدغهيعلم ك＋３ شته تمام＋ت نلر
 چه زه لكه شيدا بلبل د دې لوى جهان په نا محدود باغ ي او يقين كويملتفت ك８５
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ك＋３ د يوه －ل په پا１و ك＋３ مطالعه لرم او زما نغمه د همدغه يوه －ل د جلوى اثر دى نو 
ه هو＊ياران معاف  هغه بي وې زما په دغه نغمه او كوچنى اثر ك＋３ ＇ه سهوېكه چير
  .ي نغمه د تش آهن， په لحاظ خو＊ه ك７ او دا وينا به لكه د بلبليوبول
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