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 ۰1/۰۵/۲۰1۹  شریف هللا دوست
 

 څېړنو ضرورت يکلوژیپه پښتو ژبه کښي د ایتمو
 

ي. د لغتونو ریښه څېړ ژبيپه ژوره توګه د یوې  چيایتمولوژي)ریښه پوهنه( د تاریخي ژبپوهني ځواکمنه څانګه ده 
 علومو و مطالعه هم ضروري ده، لکه ټبرپوهنه، ټولنپوهنه تړلوڅېړنو تر څنګ د ځینو نورو  يکد ایتمولوژی

ه. له دې لمنه تشه د ژبيد پښتو  کښي)ریښه پوهنیزو( څېړنو په برخه يک)سوسیالوجي( او لرغونپوهنه. د ایتمولوژی
که ځ سويوي د ژبپوهنې د نویو معیارونو سره سم نه دي  سويڅه کارونه  کښيکه د ایتمولوژۍ په برخه  کښيمخ
ونو ریښه د لغت چي کښيژبه  هخورا پېچلې، باریکه او اساسه مسئله ده. په هر چيڅېړني د احتیاط تر ک کيتمولوژیای

 که نه څېړنه به مو د خورا علمي ښویدنو سيوشنل او وسپړل  کښيقوانینو په رڼا  يکڅېړل کیږي باید د ایتمولوژی
 ي لیکدود ورتهیوه ژبه کثیرالهجوي وي او معیاری چيي وي. ایتمولوژي اړتیا هغه وخت محسوسیږ ه او تلهسره مل

تو ژبه په پښڅېړنه درانه کار ته ضرورت لري ځکه تر اوسه  يکد لغتونو ایتمولوژی ژبيجوړیږي. همداسي د پښتو 
له وسه وتلې چاره ده او باید علمي او اکاډمیک  یوه تنکار د  قاموس او فرهنګ نه لرو. دامنلی  د ریښه پوهنې کښي

کیږي  بللویو قاموسونو یوه نیمګړتیا دا هم ژبي د لیکل سډله ییز کار وکړي. د پښتو اوږدمهال مرکزونه ورباندي 
 او ناخبري فهمۍپه بې  نه ده څېړل سوې او ښوول سوې. حتا ضرورت و هغه سي چيد لغتونو ریښه لکه څنګه  چي

یا هم د احساساتو له مخي د نورو ژبو لغوي پانګه او وې ي پانګه د نورو ژبو په نوم سخپله لغو ژبيسره د پښتو 
ه د شت کښي. په دې برخه سينمونې په ډول وښوول  د کښيونه به یې په متن بولګه څو  چيده خپله بلل سوې 

 وې چي د امکان تر حدهلته هڅه سخو  ليلوی تحقیقي بحث ته اړتیا خورا  چيستونزو حل ته ضرروت لیدل کیږي 
 .را څرګندي او حلالري ورته پیدا کړودا ستونزي  په لنډو ټکو کښي

 

 د ایتمولوژۍ لنډه پېژندنه 
 US  او په /et.ɪˈmɒl.ə.dʒiˌ/تلفظ  UKپه  چيدی  noun=ایتمولوژي( نوم یا Etymologyپه انګریزي ژبه )

په پښتو ژبه )ریښه پوهنه( یا د لغتونو او وییونو د ریښو تاریخي مطالعه او تحول علم دی /et̬.ɪˈmɑː.lə.dʒiˌ/تلفظ 
یو  يچځیني دې پوښتنو ته ځوابونه پیداکیږي  کښيد ژبپوهني خورا ارزښتناکه څانګه بلل کیږي. په دې برخه  چي

یې څه تغییرات په جوړښت  کښي ته راغلی؟ له کومي منبع راغلی؟ او د وختونو په اوږدو ژبيویی یا لغت څه وخت 
 یې کوم بدلونونه راغلي دي. کښيراغلي دي او په معنا  کښي

وي: د ادعا ک کيعرب څېړون چيد عربو ایجاد دی لکه خپله  کښيایتمولوژي په ختیځ  چي سوپه ټولیز ډول ویالی 
ړېدلی دی په دې هکله په )العلم د اشتقاق تر سرلیک الندي غو کښيایتمولوژۍ علم تر ټولو دمخه په عربي ژبه 

 راځي: کښيم د لبنان چاپ ۲۰1۲الخفاق من علم االشتقاق( 
االشتقاق من الفنون التی امتاز بها العربیة، ومن العلوم المخترعة التی صنعا العقل العربی، و قد لقی من اهتمام علماء " 

 (1)" هذالفن هو کتاب اشتقاق األسماءاللغة منذ بدأ تدوین اللغة و لعل اقدم ما وصل الینا مؤلفات 
 ژباړه:

عربي عقل اختراع کړی دی او د  چيد اشتقاق د فن د )نوښت( امتیاز په عربي ژبه پوري تړلی دی. دا هغه علم دی 
؛ په دې فن کښي لومړنی کتاب چي تر موږه را ی دهسولومړني تدوین څخه یې هڅه پیل له  چيژبپوهانو اهتمام دی 

 .رسېدلی دی هغه د األسماء اشتقاق کتاب دی 
کوم لرغوني کتابونه را رسېدلي دي په دې  کښيد اشتقاق د علم په فن  کښيموږ ته په عربي ژبه  چيتر دې دمه 
 ډول دي:

 مړ. هجري ۲۰۶کتاب األشتقاق: د ابي علي محمد بن المشیر په قطرب پېژندوی،  .1

                                                           
 ۳م،ص ۲۰1۲لبنان  ،یالطبعة األول ه،یخان، العلم الخفاق من علم اشتقاق، مؤسسه الکتاب الثقاف قیمحمدصد  .1
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  ۲1۵کتاب األشتقاق األسماء: د ابي سعید عبدالمالک بن قریب بن عبدالمالک په أصمعي باندي پېژندوی، په  .۲
دکتور رمضان عبدالتواب او دکتور صالح الدین الهادي په  کښيهجري  1۴۰۰هجري کال مړ. دا کتاب په  .3

 ی دی.سوزیار خپور  
 (۲هجري کال مړ.) ۲1۶ش األوسط ، په کتاب األشتقاق: د ابي الحسن سعید بن مسعده األخف .۴
 هجري. ۲31کتاب األشتقاق األسماء: د ابي نصر أحمد بن حاتم الباهلي ابن أخت األصمعي ، په  .۵
هجري مړ. دا کتاب عبدالسالم هارون په  3۲1کتاب األشتقاق اسماء القبائل: أبي بکر محمدبن الحسن، درید  .۶

 هجري خپور کړی دی. 1۹۵8 
 هجري مړ. 131۶د عالمه عبدالقادر مصطفی المغربي اثر په  األشتقاق والتعریب: .7
 دي. سويد اشتقاق اړوند کتابونه ښوول  ۲1ټول  کښيپه پورتني کتاب  .8
 

 ایتمولوژي داسي ښوول سوې ده: کښي په کمبریج ډیکشنري کښي
 

Etymology :the study of the origin and history of words, or a study of this type 
relating to one particular word.(3) 

 ژباړه:
 مولوژي د لغتونو تاریخي او ریښوي څېړنې ته وایي. د یوه لغت د ډول څېړل د هغه له اصل او منشاء سرهتای

 .ایتمولوژي بلل کیږي
 

 اکسفورډ ډیکشنري:
Etymology/ˌɛtɪˈmɒlədʒi/: 
The study of the origin of words and the way in which their meanings have changed 
throughout history.(4) 

 ژباړه:
 .ایتمولوژي بلل کیږي معناوو یې په تاریخي لحاظ تغیر موندلی وي چيد لغتونو د ریښې او منشاء څېړلو الر 

 

:کښي   Wikipedia, the free encyclopedia   په
Etymology (/ˌɛtɪˈmɒlədʒi/)[1] is the study of the history of words, their origins, and 
how their form and meaning have changed over time.[1] By extension, the term "the 
etymology (of a word)" means the origin of the particular word. When talking about 
place names, there is a specific term, toponymy.(5) 

 

 ژباړه:
د دوی  په معنایي لحاظ کښيڅرنګه یې د وختونو په پوړیو  چيایتمولوژي د لغتونو د ریښو تاریخي څېړنې ته وایي 
د نورو ځانګړو لغتونو سره  او منشاءایتمولوژي د لغتونو ریښه له نورو ضمیمو سره تغییر کړی دی. همدا ډول 

د ځایونو د نومونو په هکله څېړنه کوو دا بحث د )ژبپوهنې( په ټوپونیمي څانګه پوري اړه پیدا  چيڅېړي. خو کله 
  کوي.)(

Etymology is the study of the origin of words and how the meaning of words has 
changed over the course of history. Let’s get Meta and take the word etymology as 
an example. Etymology derives from the Greek word etumos, meaning 
true. Etumologiawas the study of words’ true meanings.(6) 

 ژباړه:
کوم  ښيکد تاریخ په اوږدو  کښيپه یوه لغت  چيایتمولوژي د لغتونو د ریښې او منشاء څېړنو ته ویل کیږي او ښیي 

 وروسته به د ایتمولوژۍ لغت په ځینو تحولونو)معنایي تغییرونه راغلي دي، 

                                                           
 مخ. ۷همدا اثر،  .۲

3. Cambridge Academic Content Dictionary. 

4. Oxford Dictionary. 

5. From Wikipedia, the free encyclopedia. 

6.  CRISTINA GUSANO, An Introduction To Etymology: Eight Great Word Origins, JUN 15, 2016,P1 
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 حقیقت د چي راوتلې څخه ایتموس etumosله  ژبيد ایتمولوژۍ کلمه د یوناني  (.سيراوړل  کښيونو بولګه او 
 ښندي. معنا واقعیت او حقیقت د چي وایي ته څېړنې لغتونو د )ایتومولوجیا( کوي. ور معنا واقعیت او
 : کښي بریتانیکا په
 

Etymology, the history of a word or word element, including its origins and 
derivation. (7)  

 

 د یوې کلمې اشتقاقي ریښه رانغاړي. همدا ډولژباړه: ایتمولوژي د لغت تاریخ او دلغت اصل او مبنا څېړي 
 

Etymology” the study of word origins is etymology. The word etymology has an 
interesting origin itself ETYMOS=true meaning. LOGOS study or science. 
The first part ETYMO derives from the Greek word. ETYMOS which means true 
meaning. The second part LOGY derives from the Greek LOGOS which means 
study of true meaning. When we see the importance of etymology and start looking 
up word origins ourselves we begin to realize that we’ve found the key to whole new 
understanding.(8) 

 

خپله یوه په زړه پوري ریښوي سوژه ده. ایتموس  ایتمولوژۍ پهدیوه لغت د ریښې څېړلو ته وایي. ایتمولوژي ژباړه:
 د حقیقت او واقعیت په معنی ، لوګوس یې د پوهي او څېړني معنا ښندي.

د ایموس څخه راوتلی  ژبيم له دوو مورفیمونو څخه جوړ دی، لومړی مورفیم )ایتمو( د یوناني دا نو کښيپه اصل 
 چي د حقیقي معناد لوګوس کلمې څخه ریښه اخلي  ژبيد حقیقت معنا ورکوي. دوهم مورفیم یې لوژي هم د یوناني 

غتونو د ریښو پلټنه کوو هڅه مو او له ځان سره د ل سيد ایتمولوژۍ اهمیت ته وکتل  چيڅېړلو پوهي ته وایي. کله 
   .سودیوه لغت د ریښې کیلي پیداکړو او پرې پوه  چيداوي 

ایتمولوژي د لغت اصل او تاریخ په پر سم او منظم  کښيیا په بله وینا تر نوي لغویانو مخ کښيتر نولسمي پېړۍ مخ
 دي خو ډېر لږ سويهڅې د مخکنیو لیکواالنو له خوا  کيبنسټ والړ نه و. که څه هم ځینې څه ناڅه سمې ایتمولوژی

ېړنو ته څ کينیولې تر ورستي پوري سمې پایلې ته رسېدلي وي. دې ډول ایتمولوژی چي له لومړي سرهیې داسي دي 
 .سوڅېړنو نوم ورکوالی  کيد دودیزو ایتمولوژی

 کير منځ اړیهغوی ت بلدتیا او دپه  کښيګوالي د ږغ پېژندنې په تاریخي تحوالتو یا په بله وینا د ژبو د تحول په څرن 
ې کارونو د چي سوډېر پرمختګ رامنځته  کښيایتمولوژۍ په الره  دد بېالبېلو ژبو د لهجو او متونو په راټولولو سره 

سمو او منظمو پر نوې ایتمولوژي نن  چياو زحمتونو علمي ایتمولوژۍ)ریښه پوهنې( ته الره خالصه کړله. داسي 
ي څېړنې کیې غلطي ایتمولوژی کښيپه څنګ  چيژندونکو او معنا پېژندونکو اصولو تکیه لري. پاته دي نه وي ږغ پې
ه ي علمي ایتمولوژۍ سره سر ند نوي منل کښيپېچلي دي خو په حقیقت  کښيپه ښکاره په علمي لفافه  چيته هم س
 کښي( پخوانیو پوهانو به په خپلو څېړونو ۹ژي.)نه علمي ایتمولو سو،. دا ډول څېړنې ایتمولوژي وزمه بلالی خوري

مقصد به یې ورڅخه همدا ایتمولوژي  چيد )وجه تسمیه( او )اشتقاق وجه( تر عنوانو الندي لغتونه او کلمات څېړل 
له تعریفاتو څخه: د یوې کلمې څخه دبلي را ایستل په دې شرط چي په معنا  (اسماعیل بن حسین جرجاني)وه. ځکه د 
ه اشتقاق . له دې تعریف سراشتقاق بلل کیږي سره توپیر ولري کښيمناسب او په صیغه  ،سره نژدې کښياو ترکیب 

. د سوی د لغت جوړوني له ډولونو څخه یې د ایتمولوژۍ له تیورۍ څخه بلال چيکیږي  بلل معدل Derivationد 
پر دې ټینګار  کښيم په خپله یوه وینا 178۶نوي ایتمولوژی بنسټګر انګریز قاضي )سرویلیام جونز( دی.نوموړي په 

نو . ژبپوهان په مختلفو وختوشمېرل کیږيله یوه اصله او نسله څخه  ژبيالتیني، یوناني، او سانسکریټ  چيوکړ 
 يژبي ته د تحول جریان څېړلغتونه بلي  ژبيیوې  کتنه کوي او د د معنا او مفهوم له مخې د لغتونو ریښې ته کښي

 (1۰ځکه د ژبو اغېز متقابل وي.)
 دودیزه ایتمولوژي

 ,Pseudo-etymology :ریزيانگ هپ(، )Volksetymologie :آلمانی هپ)دودیزه یا عامیانه ایتمولوژۍ ته 
Folk etymologyد لغتونو لومړنۍ بڼه، تاریخي تغییر او  چي تمولوژۍ له څانګو څخه شمېرل کیږيد ای ( وایي او

دار و کتابا کيتحول یې تر څېړنې الندي نیسي. د دودیزي ایتمولوژۍ اصطالح د لومړي ځل لپاره الماني تاریخ لیکون
د )الماني  چي کښيرواج کړه او په خپله هغه مقاله  (Ernst Wilhelm Förstemannمان )ارنست ویلهلم فورسته

                                                           
7. Encyclopaedia Britannica,p1 

8. see, the wonder of words,pp,15-16 

 1ش، ص، 1۳9۳زبان،  ستانګفرهن ،یشناس شهیشبه ر ،یشناس شهیاحمد رضا: ر ،یمقام میقا 9

 1۷۴، ص 1۳۶9سروش،  ،ی، ارتباط شناسراد انیمحسن یمهد 1۰
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

له دې  مفصل بحث لري. کښيې په دې برخه سوخپره  کښيم په مجله 18۵۲دودیزه ایتمولوژي( نومیږي، په  ژبي
 (11.)او پراخ بحثونه یې پر وکړه وروسته نورو ژبپوهانو هم دا اصطالح وکاروله

یح د نا اشنا لغتونو د تقریبي توض ( دودیزه ایتمولوژي دا ډول تعریف کړې ده: )فردینان دو سوسورسویسي ژبپوه )
پېژندوی وي. همداسي د دې ډول نا پېژانده  چيکلمې( پیوند ورکول  –لپاره هڅه یعني له هغه څه سره د یوه)لغت 

 (1۲.)دودیزه ایتمولوژي بلل کیږي لغت لپاره ساده تفسیر پیدا کول
 دي: سويني دالیل ښوول ید عامیانه یا دودیزې ایتمولوژۍ د راڅرګندېدو د پاره الند

 

 : ږغیز تغییرونه1
 د سهولت او اسانتیا په ژبيبدلون کوي. تر دې چي د  کښيد تاریخ په اوږدو  چيږغیز او هجایي تغییرونه هغه دي 

اسانتیا لپاره ځیني فونیمونه پر کلمو ور اضافه  د ژبيخاطر ځیني فونیمونه له کلمو څخه حذف کیږي او یا هم د 
 کیږي.

 

 مو هېرېدنه: د کل۲
د را وروستو نسلونو لپاره  چيله یوه مرکب لغت څخه د یوې کلمې او یوه مورفیم هېرېدل هغه وخت رامنځته کیږي 

دیوه بسیط او مرکب لغت یوه برخه حذف او یا یې ټول لغت واړوي. لکه: فاتحه=  چينا اشنا وي، دوی اړ کیږي 
 پاتیه/ صالة= لمونځ/ خالص=خالصون

 

 پورونيلغوي : 3
خلي. ته په پور ا ژبيکلمات خپلي یا بلې  ژبيخپل اغېز لري. خلک د یوې  کښيپورونې هم په دودیزه ایتمولوژي 

نوي نسلونه یې په معنا او مفهوم نه پوهیږي او د هغه ریښه په نورو ژبو  چيداسي تغییرونه و مومي  ونيځیني پور
 اصل یې څراغ دی. چياصل یې ګرګان دی؛ سراج  چيلټوي. لکه معرب جرجان  کښي

ته س ښيکد نړۍ په ټولو ژبو  کيدودیزه ایتمولوژي په یوې ژبه پورې اړه نه لري بل چي سوپه ټولیزه توګه ویالی 
، کابل، قندهار، هیلمند چي سيدای کېبېلګې یې  چي. سيراڅرګندېدای  کښياو په هره اجتماعي او فرهنګي برخه 

ل = د )کاه+ پ   کښي دري ژبه –: کابل په دودیزه ایتمالوژۍ  بولګه.کښي و پیداکړو کوټه او کراچي او نور نومونو 
د ) هیله+من( په معنا/ قندهار ) قند+ هار = دقندو امیل(،  کښيد پروړو څخه جوړ پ ل(/ هیلمند په دودیزه ایتمولوژۍ 

 نوې علمي ایتمولوژي په چي کښيحال  کوټه ) دکوټنۍ او بارې( په معنا، کراچي) دګاډۍ( په معنا او مفهوم په داسي
 پورتنیو تعبیرونو باور او تکیه نه لري.

بزیجاتو معنا س د سبو او چيد شکا کلمې سره یې  ژبيد هندي  چي )ساکزیو( لرغونې قبیلهد ساکانو  کښيیا په پښتنو 
ایتمولوژۍ پر بنسټ د په داسي حال کښي چي د علمي  لري تړاو ورکول د دودیزي ایتمولوژي باورونو څخه دی؛

 .چټک معنا ورکويسکا)ساکزي( د تېز او  ستانی ژبپو )اسوالدسمرنیي( د څېړني له مخيمجار
له دوو برخو جوړ ګڼي،  کښي)قهوه( کلمه په دودیزه الماني ایتمولوژۍ  kaffeebohneد  کښيژبه  یا هم په الماني

په داسي  ې ده.سو ده دانو لپاره استعاره ده تعبیرمی دقهوې د چيلوبیا( = bohne=قهوه(، دوهم )kaffeeلومړی )
د )الب ّن( له ریښې څخه  ژبيد عربي  کښيد معاصري علمي ایتمولوژۍ له مخې دا کلمه په اصل  چي کښيحال 

 (13د )قهوي د مېوې( معنا ورکوي.) چيې سواخیستل 
 

 شرایطڅېړنو  کيد ایتمولوژی 
 ښيکیو ژبپوه یې باید په خپلو ریښه پوهنیزو څېړنو  چيڅېړنې ځانته یو شمېر ځانګړي شرایط لري  کيایتمولوژی
 ونیسي: کښيپه پام 
 کښينو مخڅېړ ره اقدام کوي، تر ږغیزو او فونیمکيیو ریښه پوه د یوې کلمې د اصل او ریښې د پیداکولو لپا چيکله 

 د هغې کلمې تاریخي مخینه، معنا او بېالبیلي بڼي و لټوي. چياړتیا ده 
ریاني او دې ته ورته ولټوي باید ، هندو آد اړوندې کلمې ریښه په لرغوني هندو اروپایي چيله دې  کښيمخ .1

له په ته پاملرنه وکړو حتی که پخپ ژبو او اوستایي ، باختريپامیري، نورستانيزړه پښتو ، خپلو نژدې ژبو ته لکه 
د یوې کلمې د ریښې لټه وکړو د ځینو عرب نحویانو په باور مو صغیر اشتقاق یا غیري تاریخي  کښيمدې ژبه ه

 اشتقاق کړی دی.
پر قاموسونو، فرهنګونو او  کښياو ریښه پوه باید یوازي په ریښه پېژندنه  etymologistیو ایتمولوژیست .۲
د یوه  يچکوالی د یوه لغت ریښه پیدا کړو، اړتیا ده  سوه نه تنامو هم تکیه ونه کړي یعني یوازي په قاموسونو سرلغ

ی وساړوند لغت پکښي کار چي سيمنظومو متونو ته هم کتنه و –لغت د ریښې موندلو لپاره هماغه پخوانیو منثورو 

                                                           
 1۰۳، ص،۳سال دوم، شماره  ګمجله انسان وفرهن انه،یعام یشناس شهیر وسف،ی ري،یام 11

 هماغه اثر او مخ. 1۲

 مخ. ۶ انه،یشناسي عام شهیر 1۳
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 لکه د )من، دښن( زړې کلمې د پټې خزانې، تذکرة االولیاء، خیرلبیان، مخزن، خوشحال خټک او نورو کالسیکو وي
و پر اړوند کلمه ا چيجواز لري  کښي. یوازي پر قاموسونو تکیه په هغه وخت منظومو او منثورو متونو کښي ولټوو

 .م شک نه ويیې کو کښيلغت د ژبپوهانو او ریښه پوهانو اتفاق وي او په صحت 
په شکلي لحاظ ځینې کلمې سره نژدې  کښيه هغه او پځیني وختونه ژبپوهان د څو ژبیزو قاموسونو څخه کار اخلي 

د هندواروپایي کورنۍ دی  چي سيوویني د هغو ریښه یوه وبولي داسي هم نه ده، باید د هر لغت لومړی کورنۍ پیدا
 ؟یا بلي... که د سامي

او که په یوازي سر دا کار  سيډلییز کار و چي( د لیکلو لپاره تر ټولو غوره داده 14د ریښوي قاموس او فرهنګ)
ژوره  ښيکیږي نو باید یو ایتمولوژیست په ژبپوهنه، تاریخ، ادب، ټولنپوهنه، وګړپوهنه، متن پوهنه، نسخه پوهنه ک

، د لغتونو دتعریفاتو او تصریفاتو څخه ځان خبر يبلدتیا ولر کښيپه لرغونو ژبو تر ټولو مهمه دا چي مطالعه ولري 
 کړي.

یوه  دلغوي پانګه او لهجې هم وګوري  پوه باید دیوې کورنۍ دژبو . پر معیاري او اصلي متونو سربېره یو ریښه3
هغه په لفظي او معنایي توپیرونو ځان پوه کړي، همدا ډول د هغه  ولټوي او د کښيلغت ټول ډولونه په بېالبېلو لهجو 

مخینه نه  تاریخي کښي: یو لغت په یوه لهجه بولګه . سيونیول  کښيباید زماني واټن په پام  کښيلغت په رانقلولو 
هغې لهجې له ژبني  دڅه ډول یې څه ډول او له کومي الري یې دلته الره پیداکړې ده او  چي سيلري نو وکتل 
 ځان عیار کړی دی. قواعدو سره

ه د ریښه پېژندنې تر څنګ باید په لرغونو ژبو هم وپوهیږو، وګړپوهنیز او سوچي ورته اشاره و کښي. لکه مخ۴
پردي او ي سو کله د یوه پور چيدخلکو عامه فرهنګ ته هم تامه او تمامه پاملرنه وکړو دا چاره هله ډېره ګټوره ده 

 .سيته تر څېړنې الندي ونیول  ژبيلغت راننوتل خپلي 
خو په عامو کلمو  سيعام کلمات هم د سړیو او ځاینومونو څخه بېل کړل  ژبيد یوې  چي. د پام وړ ټکی دادی ۵

ولي یوې کلمې دحقیقي پر ځای مجازي معنا خپله کړې  چي سياو وکتل  سي، پرېښودل سيچاڼ او چین ونه  کښي
 ې ده.سوکارول  کښيمعنا یې له کومه ځایه اخیستې ده یا ولي په یوه ځانګړي فعل  چي سيده. داهم معلومه 

په  بيژږغیز قواعد یې په خورا جزییاتو سره د خپلې  چيننوتلی وي نو په کار ده  ته ژبي. که چیري یو لغت بلې ۶
 او دټولو ژبنیو تحوالتو څخه یې ځان خبر کړي. سيونیول  کښيپه پام  کښيمختلفو دورو او نورو ژبو 

 . وپلټل سي کښيو ژبو او هم په نور کښي. د یوه لغت بېالبېلي معناوي په ټولو دورو 7
. د صرفي او اشتقاقي قواعدو او لغتونو ترکیب او ترتیب په جزییاتو سره و پېژني. له دودیزو ریښوي څېړنو څخه 8

هر ورستاړی ممکن په هري کلمې پوري وتړي یا هم هر  کښيځان وساتي، داسي نه چي په لرغونو آریاني ژبو 
ترکیب په لومړی اودوهم جز د یا هم دکلمې بڼه  سيوروستاړی په هره درجه لغت که کمزوری هم وي و کارول 

 ..او یا هم دې ته ورته. سيجوړ سره 
په نژدې او او همدا ډول  اهدو والړه دهشوتاریخ پر تتبع او  د لغت د کښي. سمه ده چي ایتمولوژي په خپله ژبه ۹

دی؟ ولي  یسویو لغت کله پیدا  چي سيکورنیو ژبو تکیه لري نو یو ریښه پوه باید پوه  لیري یوکورنیو او غیري
ننوتلی  یا ژبو ته ژبيی او کومي سوپیدا کښيی؟ او له کله یې مجازي معنا خپل کړې ده؟ د نړۍ په کومه برخه سوپیدا

چي ایا په معنایي لحاظ خو به ستونزه نه لري. ایا دې ته ورته  سيفکر باید و ازمویل دی؟ بیا فکر پکښي کیږي خپل 
د نورو اټکل رد کړو او  چي سو؟ په ږغیز لحاظ څه ډول؟ ایا کوالی سوموندالی  کښيبل معنایي تحول په بل ځای 

چي باید وګورو  ښيکغوراوی لري؟ له هرڅه مخڅه کړو؟ زموږ اټکل د نورو پر هغو  او ثابت خپل اټکل ثبوت
 یایې بیخي سيد مخکنیو څېړونکو رایي تاییدوي او یا هم الزمه ده یو بل نظر وړاندي  شواهد یااټکل نوي  زموږ

د ځینو مخکنیو څېړونکو اطالعات په ټولیز او لنډیز ډول غلط وي باید جدي  چياړتیا نه وي. په ځانګړې توګه کله 
 بله رایه ور زیاته نه کړو او هغه په پټو سترګو ونه منو. پر تیرو تېروتنو د تایید چيپام وکړو 

 

 ځیني ږغیز مسایل: په ایتمولوژۍ کښي
د ژبي اساس فونیمونه او ږغونه دي چي له خولې څخه راوځي کله چي دا ږغونه سره یوځای سي مورفیمونه او 
 دکلمې ځیني جوړیږي د ږغونو د ښکاره کولو لپاره ځیني شکلونه وضع سوي چي ګرافیمونه او حرفونه یې بولي. 

دی چي یو ریښه پوه یې باید په پام  څیز- لومړی شی کښيژبو د ږغونو تاریخي تحوالت، د هغوی په ټولو مراحلو 
 کښيکوالی په ریښه پوهنه  سوبل سره قریب المخرج دی نه  هغهولري یوازي دومره پوهېدل چي دا لغت  کښي

له پخوا څخه په ختیځ  چيتخصصي کار وکړو او عام منلې نتیجه ځیني را وباسو. همدا ډول یوازي په حذف او ابدال 
کوالی ریښه پوه و اوسو. ږغیز تحوالت ممکن په یوې ځانګړي سیمي پوري اړه  سودي نه  پېژندوی کښياو لوېدیځ 

کړی وي که څه یې هم واټن لیري یا هم امکان لري د یوې ژبي په ځانګړې  کښيولري خو ژوند یې په بله سیمه 

                                                           
 مخونه۵۶۵، ۵۵۲،  وکټ ۲ خیتار اتویادب توښ. د پ بيیحب یعالمه پوهاند عبدالح .1۴
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ږغیز قواعد  کښيهجو په ډول په ځینو ل بولګهی. د سونه وي رعایت  کښيدوره پوري اړه ولري او په نورو دورو 
د دوه ګونې =  Doublet چي دې ته سودو سبب کېتونو د رامنځته ی دا حالت د داسي لغسوورو او سوکه رامنځته 

ږغیز تحوالت معموالً یو  کښي( د دې مطلب بل اړخ دادی چي په د ژبي په یوه پراخه سیمه 15.)بڼي لغتونه وویل
بله بڼه یې د بلي لهجې بلل کیږي یعني یو  سوهولیدل  کښيډول وي، که چیري یوه کلمه په یوه ژبه یا هم یوه لهجه 

ډه، اغزی، ټن کښيځوز، تندی، نوکاره ؛ په ختیځه لهجه  کښيپه لوېدیځه لهجه د پښتو ژبي دخیل لفظ دی. لکه: 
لیري یا نژدې التقاط)چاڼ=چین( وکړو. کله چي  کښيي د دوو ژبو دتحوالتو په منځ ټونګه.د دې خبري پایله دا ده چ

یې  کښيګیر راغی داسي قواعدو ته الس اوږد نه کړي چي په خپله ژبه  کښيیو ریښه پوه د کلمې په ږغیز تحول 
وګه استنتاج استقرایي ت او سپړنیزباید ږغیز تحوالت پر ژبنیو اسنادو په  کښيژبني شواهد ونه لري. په داسي حاالتو 

لهجه پېژندني او نسخه پېژندني په  کړي او ددې ډول تحوالتو ځای او تاریخ د تاریخي او جغرافیایي شواهدو یا هم د
ږه لږ تر ل کيکوالی چي یاد تحول معلوم کړي او یا یې هم زمان او مکان وټا سوایمټ څرګند کړي. که یې بیا هم ون

سر ورکړي. خو په ژبه او لهجه  کښيپه ګاونډیو او که امکان ولري د نړۍ په نورو ژبو  هغوی ته ورته کلماتو ته هم
ږغیز قواعد تل نه مراعتیږي. له دې جملې څخه د کلماتو د ګاونډیتوب او قیاست په سبب، لکه: نابلده او ناولده،  کښي

 سو.... بلالی ځار او جار، ځری او استازی، ځیږ او جیږ، څپېړه او چپالخه اونور
. يسیا دژبي د نورو لغتونو سره یې تحول سوکه او متفاوت  سيکلمې او عبارتونه ممکن مشدد  کيځیني کارېدون

د  چي اوستا کښي=تیدګه=سترګه، tῑdag=gadIt: بولګه لکه: ځیني اوستایي کلمات چي پښتو ژبي ته ننوتي دي. 
د پښتو په لوېدیځه <دروغجن<دروغزن< دروزن nazurd ==drozanلیدل فعل معنا هم لري. یا هم اوستایي: =

 ی دی.سودرواغجن لهجه کښي 
قاعدې له مخي سامي  د کښيپه عربي ژبه  ،ږيیاو دې ته ورته پیل upoاو  apoهمداسي ځیني یوناني کلمات چي په 

ی دی. یو ریښه سو( چي )بوقلمون( apokalamonی، )سو( چي )بوصیدون( poseidonی دی لکه: )سو)ابو( 
 کښيلټوي بل ونه کښيباید دې بېلګو ته پام وکړي بې موجبه د )بوقلمون( او )بوصیدون( کلمې په عربي قاموسونو  پوه

 (16ریښه یې پیدا کړي تر څو د کلمې ریښې ته ځان ونه رسوي حقیقت هم نه موندل کیږي) او یوناني هندو اروپایي
 

 ایتمولوژي او معنایي تحوالت
 ښيکمعنایي تحوالت د ایتمولوژیست لپاره د کلماتو په ریښه پیداکولو  کښيتر ږغیزو تحوالتو وروسته په دوهم پړاو 

ړینه د یوې کلمې د معنا پیدا کول ا کښيلوی معیار ګڼل کیږي. دکلمې تر ریښې پیداکولو وروسته په مختلفو دورو 
( کلمه را اخلي او بېله مخ څخه د )ختا17۴ن قاطع دوهم ټوک مولوژیست)ریښه پوه( له برهات: یو ایبولګه چاره ده. 
معنا  سره ګوري او په ریښه او ونوقاموس د هندو اروپایي ژبو له (17) ، پوهانوهغه د پوکورني او ریکس ډاډه معنایي

بلالی، ځکه د )ختا،خطا،  سوریښه پوه نه  ! دا ډول کسیې هرڅه ورباندي کښېښود چيوصل کوي نوم  سره یې
د کلمې تعیین ستونزمنه چاره ده، په هر حال دا  ؛، هوډېري راغلي دي کښيخطای( مختلفي بڼي په اسالمي متونو 

( 18د چین پر شمالي برخه)منجوري، مغولستان او ترکستان( باندي اطالق کیږي.) چياوس یو جغرافیایي نوم دی 

( د چین معیاري =1۹话通普Putonghua)پوتونګ خوا  بولګهتنه کوي. بل دا تېرو کيډېری څېړون چيجالبه داده 

دا ډول کلمات اتفاقي  یا له هغه مشتق و بولو.سره همریښه او  (پښتونخوا)دا د  چيکوالی  سوته وایي موږ نه  ژبي
ږدو په اولومړی کار دادی چي د تاریخ  کښيلحاظ مځکه او اسمان فرق لري. په ریښه پېژندنه  کيوي په ایتمولوژی

 ځانته خپل اصول لري:بیا هم د یوې کلمې سمه معنا له سټي څخه پیدا کړو چي دا کار  کښي
ه دیوې کلمې ریښ د تاریخي ژبپوهنې له مخيسره الس ته راځي نه د اشتقاق له مخي.  ظ معنا په استقراء: دیوه لف1

هغې تړل له معناپوهني سره د ننني منطق له مخي موږ اصلي معنا ته نه رسوي. په بل ډول تاریخي معنا  موندل او د
ثبوتوالی. دا رایه د اشتقاق په اړوند هم ده.  سينه  څیز -یطقي دلیل بېله شواهدو شپوهنه یوازي په معقول او من

ي الري له کاره لوېدلي وي. د ژبپوهانو عالقه نور چياشتقاق هغه وخت د یوې کلمې د معنا د تعیین لپاره کاریږي 
د یوې کلمې د معنا موندلو لپاره اشتقاق ته مخه  کښيپه مبهمو متونو او عباراتو  کښيپه ریښه پوهنه  چيدا وي 
د قدرت په معنا دی مګر په آریاني  کښيکارتو په اندوآریاني =kartu: بولګهدا چاره پخپله یوه تېروتنه ده.  چيکړي. 
یې په ښکاره)د فکري ځواک( په معنا ځانګړتیا پیدا کړې ده او اغلب چي د )عقل او حکمت( معنا یې خپله  کښي ژبو

اشتقاق له مخي. یا هم  استعمال له مخي تر السه کړله نه د موږ وروستۍ معنا د لغت د کښي بولګهکړې ده. په دې 

                                                           
15. etymologic dictionary. 

 ،هګرګ ه،یږت بره،ډ ،ڼی. لکه: کایو یمنبع راغل ېویالرو خو  لوېله دوو ب ېی ویهر  خهڅچي د دوو لغتونو  یحالت د یدا هغه ژبن 16

 .ارهګ ه،ښپر 

 ۵۴-۵۳ش، صص، 1۳9۴، 9شماره،  ،یسینو ګ)مقاله(، مجله فرهنیو زبان فارس یشناس شهیر ،یمقام میقا 1۷

18. Pokorny  - Rix . 

 مخ، د قاموس اعالم ترکي په حواله. 1۷۴ ،ېحواش وک،ټبرهان قاطع، دوهم  19
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 8تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دا  يچیې بیا داستعمال له مخي معنا)مینه او محبت( ده  کښيمهر( لرغونې معنا )تړون( ده خو په پښتو ژبه داسي د )ِ
 معنایي موندنه د اشتقاقي معنا سره واټن لري.

. سربېره پر دې هغه څه چي په نوې سوو اوقایل  او نورو ته ځانګړې توګه حماسي( ()په۲۰ارکاییکو متونو) . باید۲
 یو کلماتو اړوندممکن د هغه وخت د ورځن کښيژبي په لرغونو متونو  شاعرانه او لرغوني بریښي خو د کښيژبه 
. په سياډېر په کار ر کښياشتقاق د یوې کلمې د معنا په پیداکولو  سي کښي کېدای په داسي ځای پوره پام وکړو، وي

باید ډېر احتیاط وکړو ځکه دپټي خزانې په منظومو او  کښيپه ځانګړې توګه د پټي خزانې په برخه  کښيپښتو ژبه 
ډېری یې نن ورځ په هماغه پخوانۍ معنا نه دي. یا هماغه کلمات  سويچي کوم کلمات راوړل  کښي وبرخمنثورو 

لکیار مد  (تذکرة االولیاء)د سلیمان ماکو معنایي لحاظ لږ و ډېر توپیر لري.په  کښيپه روښاني او خوشحالي عصر 
کي مسلمانان تر شا والړه ...( د نننۍ محاورې سره  جوبلههـ( په برخه کښي لولو:)نقل کاوه شي چي په ۵8۰غرښین)

په پټه خزانه؛ د ښکارندوی په قصیده کښي د )لونل( کلمه اوس پاشل او شیندل جګړه( وایو.  –جوبله نه وایو )جنګ 
 وایو، )زلما( اوس زلمی وایو، چوڼی= بلبل، اشلکونه = شعرونه وایو.

ه دوو پ یا ژبڅانګي ورته او یا هم د یوې کورنۍ کښيیا په یوې ژبي  . باید هغو کلمو ته چي په واحدو ترکیبونو او3
کاریږي پام وکړو او هغه ټینګ و سنجوو تر څو د معنا حدود او یا هم دقیقه معنا تر السه کړو. پر دې  کښيژبو 

ا د ګهبولسره یو دي یا نه؟  کښيدوې همریښه کلمې په معنا  کښيدوو ژبو یادو چي ایا په  سيسربېره معلومه 
)جاندم= دوږخ، دوزخ( به څه ډول له جهنم څخه د  کښيپه قصیده  هـ( ۴۲۵شیخ اسعد سوري )چي د  سوښووالی 

، داسي همدې قصیده کښي د )زرغا( کلمه اوس د زرغونتیا، سمسورتیا او شنګیاه په معناوو کاریږي  تحول کړی وي
 نه په هغه زر کلنه بڼه.

 تعبیرونه راټولتغییرونه او دې ته ورته خورا ډېر  کښي( په ویدا او اوستا SCHLERATH,1968برنفریډ شلرات)
 څومره رول لري! کښيکړي دي. ژبپوهان ښه پوهیږي چي داډول مشابهتونه د مبهمو کلمو او جملو په فهم او معنا 

 اغلي وي پام وکړو.. باید هغه ورته معنایي تحوالتو ته که څه هم له دوو متفاوتو ریښو یا څو مختلفو ژبو څخه ر۴
. له یوې (۲1)بخشش ده کښيبخښنه او په پاړسي  کښيبخښ( په پښتو ژبه = ṣ=baxCxab: د اوستا ژبي) بولګه 

 natNad =daṇtan په یوه معنا کاریږي. یا هم د اوستا ژبي کښياوستایي ریښې سرچینه اخلي او په دواړو ژبو 
 کيمعموالً ټول ریښه پوهان په دې ټی دی.سوپه پاړسي )دندان(  dā ṛəداړه= <داڼهdāṇə=  ژبي پښتود دڼتان= 

د  (GERSHEViTCH1۹۵۹: ایلیاګرشویچ)بولګه . سيباید بیا هم احتیاط و کښيپوهیږي خو په دې ډول پرتلنه 
د )دوش ګیمن( نظر یې د )اصل او ټبر( په معنا  ciϑraورک دی لکه: سیره/ کښيیوه لغت د دوو معناوو په توجیه 

)نوع  ، (صورت)پرتله کړی دی چي د  سره (speciesارزښت ورکړی دی او هغه یې بیا د التیني ژبي د ) ته یې
چي په باور یې دا التیني لغت په حقیقت  = لیدلو( څخه مشتق بولي او بله یې ال داspecereد )ښندي او ډول( معنا 

ه معنا له ریښې څخه مشتق دی او د )ډول، ( څخه راوتلی بولي چي هغه هم د )دیدن( پeidosد یوناني ژبي ) کښي
اشتقاق هیڅ ریښوي  ciϑraسیره/څخه د  (eidos) د د یوناني ژبياول دا چي د  نوع او صورت( معناوي ورکوي

. خبره دلته ده که چیري د )ګرشویچ او ګیمن( پښتو ژبه زده وای ته وا ډېر ژر به دې ایتمولوژیکي اساس نه لري –
د )صورت، شکل، نوع او ډول( په ( ceraàلغت د پښتو ژبي د )څېره  ciϑraرسېدلي چي د سیره/پایلي ته نه وای 

 (= چیڅره arqic=čiϑra)همدې بڼه او معنا په خورا لږ توپیر په  کښي همیوه ده چي په اوستا کټ مټ معنا سره 
و شنني ابې ځایه  چيتحول د حاصل پایله ده  کيد ایتمولوژی ه لغت او لفظ څو بڼي او معناويد دې یو .راغلی دی

دوشن )چي د  سوویالی  کښيکوالی. په پای  سيهیڅ مرسته نه  کښيیې د دې ډول څوګوني علت په فهم  ويستړیا
 د ایتمولوژۍ له مخي سمه نه سو بلالی.ې ده سوبیا تکرار  -بیا  کښيرایه که څه هم په راوروسته  (ګیمن او ګرشویچ

 یيعنام هماغي ژبي یا هم پردۍ ژبي سرهد  د بلي کلمې سره هت او یا ګاوڼدیتوب په سبب یوې کلمېشاب. د خلط، م۵
م ورته توجه ه کښيته پام وکړو او په ریښه پوهنه  کيیې دې ټ کښيباید د معنا په ټاکلو  ،تغییر او توپیر کړی وي

)ځه( او په معکوسه کښيد )تللو( په معنا په پښتو ژبه فعل ( zAr    =azār=ه: د اوستایي ژبي )رازبولګه . سيو
 (۲۲معنا )راځه( حالت غوره کړی دی.)

باید د وضعي په سبب د هغه د معنا تغییر  کښي. د کلماتو د معنا په فهم او د هغو د ریښو د السته راوړلو په وخت ۶
: هنر او دفتر هغه زاړه کلمات دي ولګه بته پام وکړو. دلته مقصد هغه زاړه کلمات دي چي په نوي معنا اوښتي وي. 

ه نره = aranuh(: :hunara,هنر د اوستایي ژبي څخه راغلی آره بڼه یې  دي سويچي له زړو ریښو څخه جوړ 

                                                           
 مخ. 1۲ش،1۳9۲کندهار، -ولنهټ هی(صداقت خپرندوjourney to china)هړآسانه زده ک ېژب نایيیهللا دوست)سرواني(، دچ فیشر ۲۰

21. :( داسي کوي ژندنهېپ کولغتونوییاو ارکا وړکي د ز کشنريډی ډپه اکسفور )Archaic word and tixt;These words are no 

longer in everyday use or have lost a particular meaning in current usage but are sometimes used to impart an 

old-fashioned flavor to historical novels, for example, or in standard conversation or writing just for a humorous 

effect. /see oxford dictionary. 

22. like, munificence. 
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

. یو ریښه پوه باید د دې ډول کلماتو د وضع په تاریخ خبر وي، داسي نه چي وایي)سپانځه)سپند( دپهلوي ژبي ده هنر(
( د )پاک او مقدس( په معنا راغلی دی. ځکه نه دا spənta =بیا د اوستایي ژبي له )سپنتا ( او داspandد )سپند

 تاریخي شالید لري. اوږد کښيدوې کلمې پهلوي او اوستایي دي او نه هم د پښتو ژبي په لرغونو متونو 
د  :بولګه . سي. د ځینو کلماتو دوهمه، دریمه او یا څوومه معنا ممکن تر پېړیو وروسته د هغې کلمې لومړی معنا 7

لوټولو(، )زورزیاتي( او )رنځ( معنا لرله نن یې بیخي څلورمه معنا خپله کړې ده  -آوار کلمه چي پخوا یې د )چور
ځیني  يسدای کېد لرغونې معنا پیدا کړي. پر دې سربېره چي ډېر استعمال نه لري. پر دې بنسټ یو ریښه پوه بای

 ښيککلمې د مختلفو دالیلو له مخي مجازي معنا هم خپله کړي. چي دا ډول تحوالت تل عادي نه وي. په اوستایي ژبه 
/abda =adba هم موندل کیږي. د دې  کښي/ د جالب او فوق العاده په معنا، دا لغت په نورو را وروسته دورو

/ له بڼي څخه د )تېرایستلو( په dab/ له کمزوري ریښې /adbdaصل )نه تېرایستونکی( د مفعولي صفت/لغت ا
/ دیزیدانو لپاره صفت دی adbhut/ کښيمقاله( چي دې ته ورته لفظ په ویدا  -معنا)وګورئ د بارتولمه د قانون اغېز

خیستې ده. یو ریښه پوه باید تل د معنا په برخه ا شيله دې ځایه یې ماوراءالطبیعي امر او وروسته هر فوق العاده  چي
 ونیسي. کښيمختلف تحوالت په پام  کښي
 ناچاره، نامعقول معنایي تحول ه پوه د اټکل له مخي پیدا کړي ويچي یوه ریښ کښي. که چیري په فرضي اشتقاق 8

ښایي اسانه توجیه ورته  لومړی کار چي باید وکړي دادی چي ږغیز او صرفي تحوالت باید وڅېړي نو سيته قایل 
په  سيرا کښيمخ (sاو  t( که تر )bh,dh,ghواکدار انسدادونه) يشد بارتولومه دقانون له مخي دمِ  پیدا کړي،

 /budhfta: بولګه ته ورکوي دا دوه د خپل ځان سره ورته او واکدار کوي. sاو  t يخپل دِمش کښيلرغوني هندي 
Buddha ،ي په آلمان . هرکله چيې خو طبعاً دِمشي نه کاریږيسوهم دا قاعده رعایت  کښيپه لرغوني اوستا  کیږي

= student= سپورټ/= شپورټSport( مخکي راسي د )ش( آواز ورکوي لکه )p,t/ تر )sژبه کښي چي /
نه پلې کیږي ځکه په  ژبي د قاعدې له مخيانګریزي دوې کلمې په یوه معنا د ( خو دا شټوډنټ= زده کوونکی

 .انګریزي کښي د )س( آواز ورکوي
( )پتیاره( پخوا اغلب د )ښمنبولګه . سيمعلومي  کښيواسطې په معنایي تحول  چيالزمه ده  کښي. په ریښه پوهنه ۹

 arA Itiap paitiکښي )پئتي ار/ معنا یې په اوستابڼه او او ښځینه)دښمني، بد او مصیبت( په معنا وه چي اصلي 
ara یعني هر شی چي د ، همداسي د منافق، مخالف، مانع او ضد معنا هم لري(: ډارمسټټر دښمن او اهریمن بللی .

 د فردوسي په شاهنامه کښي هم په همدې معنا راغلې: دو مخه ونیسي.کې)اهورامزدا(د پیدا
 

 بجستم زسلم و زتور سترګ
 همان کین ایرج نیای بزرګ
 جهان ویژه کردم ز)پتیارها(

 بهر پیکار )پتیاره( کردنه از 
(۵-3۰۰-1۰88) 

 مګر مرګ کز مرګ خود چاره نیست
 وزین بدتر از بخت )پتیار( نیست

 (38۶)ناصر:
په فرهنګ رشیدي، برهان قاطع او جهانګیري کښي یې معنا خجالت، شرمندګي، حیله او غوغا راغلې ده. دې لغت 

ڼه د فتنې، فساد، نقص، خلل په معناوو راغلی دی. )فتور( په ب عربي ژبي ته هم الره کړې او هورې په )ف( د
 خوشحال خټک یې عربي پور بڼه کارولې:

 غم د زوړوالي په زړه هاله راشي
 راشي (فتور)چه په غاښونو په لیمه 
*** 

 آغاز شو (فتور)د ایمل 
 د مومندو هم عنان شو

 )کلیات(
دا کلمه په نورو کړاو اخته کولو په معنا راغلی دی. د ستونزو او : patᾱrᾲyپه پښتو تشریحي قاموس کښي پتارۍ/

پتیاره( ) کښيتي تصوراتو . په زردښله اوستا څخه دخیل او پور دی کښيهم کاریږي احتماالً په نورو ژبو  کښيژبو 
 ،هغه اوستایي ریښه لري او د)پلیته+ښځه( بدکاري کښيد بدکاري ښځي په معنا ده چي دا کلمه اوس هم په پښتو ژبه 

 ) پاته په بله برخه...( ښځي ته وایي. کياو ناپا دفعليب
 

 پای
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