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 ي/ تاال شي تالش
 
 

په دی لیکنه کښی غواړم د )تاالشي،تالشي ،تهالشي( کلیمې په هکله ،چې زمونږ دهیواد په مروجو ژبو په ادبیاتو  
ی د تالشۍ نوم په ژبه راشي ، هرافغان اوریدونکی یې په مفهوم کښی پراخ استعمال لري اوکله چی ، دچا په وینا کښ

پوهیږي ، په دی مفهوم ،چې دیوه چا داوسیدو ځای ، کور، کوټه ، جبونه .......دچا دځان لټول اودچا په شخصي  
 حریم ننوتلواو پلټلو ته وایې !؟ 

 

شو ،چی زمونږ دهیواد دکومې ژوندۍ   خو داچی د )تالشۍ ( نامه په اصلي معنی ، ریښه زیږنده اوادبي مفهوم پوه
ژبې دادبیاتو څخه راوتلې کلیمه ده، یواځې یې په مفهوم ،توضیح ،تشریح اوتعریف سره ځان ته قناعت ورکوي او  
پردې ،چې دا د )تالشي ( نوم په اصل کښی دریښې له پلوه ،زمونږ دهیواد دشتو او مروجوژبو د کومې ژبې اصلي  

وخت اوزمانې څخه د هیواد د ورونو ملیتونو په رسمي اوملي ژبو ادبیاتو په کور ورننوتې  ژبنئ ملکیت دی او له کوم  
اودخپل ادبي ارزښت او استعمال له مخې هلته دیره شویده نه پوهیږي او زمونږ دهیواد دهرې مروجې ژبې ویونکې  

ه دی خاطر،چې هره کلیمه په داسې سوچ کوي ،چی دایې دخپلې مورنۍ ژبې کلیمه اونوم دی ، خو داسې نه ده ، دا پ
یوې ژبه کښی ریښه لري او دهماغې ژبې کلیمه شمیرل کیږي ،چی همدا د )تا الشي ، تالشي ( نوم په پشایې ژبه  
کښی یوترکېبي نوم او دپشایې ژبې دادبیاتو غوښنه برخه جوړوي ، دښه پوهاوي په خاطر یې په الندینیوو څولنډو  

 ! جملو کښی توضیح او تشریح کوم
 

تالشي ، تهالشي : په پشایې ژبه کښی له دوو ټوټو جوړه شوې ،چی د )ته، تُو( برخه یې ،په پښتو او دري ژبو کښی  
د ) ته ، تاسی= تُو،شما( معنی لري او د )تهالشي ،تالشي ( ترکیبي نامه دوهمه ټوټه د پشایې ژبې د )الشیک ،لهشیک 

ر دګردان څخه د مفرد مخاطب )لهش ، لش ،الش = وګوره ؛  = لیدل ، لټول = دیدن ، پالیدن ،جستجو کردن( دمصد
 ! رڼا = ببین ،روشنایې( معنی لري

 

 : اوس یې ، په )پشایې ، پښتو ، دري ( ژبو کښی یې ضمایر او فعلونه ګورو
 

 ضمایر: )آ ، تُو، سې، آمو ، ایمو ، تې = زه، ته ،هغه ،مونږ ،تاسې ، هغوې = من ،تُو ،او ، ما، شما ، انها (
لونه یې : ) الشیم ؛ الش،لهشي ؛ الشګا ؛ الشیس؛ الشیدا ؛ الشین = ګورم؛ ګورې؛ګوري ؛ ګورو؛ ګورئ ؛ ګوري  فع

 . = می بینم ،می بینی ، می بیند ، می بینیم ،می بینید ؛ می بینند (
 

ې ژبه کښی  یادونه : په پشایې ژبه کښی اوپه هره بله ژبه کښی غږیز توري یو پر بل اوړي ، عالوه پر دې په پشای
برسېره پر لوړې غږیزې قاعدي ، خپل پخوانی خصوصیات الساتلی ،چی د ساکنو تورو تر مینځ تل غږیز توری  
خپل ځان ښکاره کوي او دبحث په موضوع د )تالشي( نوم په پشایې ژبه کښی مونږ په ) تهالشي ، تاالشي ( په شکل  

ژبو کښی د مفرد مخاطب ضمایریو دبل سره ډیرورته  تلفظوو ،چی نږدی په دری واړو ژبو )پشایې ،پښتو ،دري(  
 . دي لکه ) پشایې: تُو ، ته ؛ پښتو : ته ؛ دري : تُو(

 

اوس که مونږ وغواړو زمونږ په هیوادکښی )تالشي( مروج اوعام نوم د ضمایرو او افعالو سره په شریکه الس ته 
 : ی الس ته راځي راوړو نو، نوموړی نوم دپشایې ادبیاتو پورې اړوند نوم دی او داس

ته ؛ ته ؛ تُو + الشي ، لهشي = ته الشي = تهالشي ، ته + لهشي = تهلهشي = ته یې وینې = شما می بینید = تالشي 
( زمونږ دهیواد په مروجو ژبو کښی یو عام فهم نوم الس ته راځي ، د یو چا دځان ، کور ، وجود ....... لټولو اولیدلو  
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ی داچی نوموړی توضیح اوتشریح شوی ترکیبي د ) تالشئ( نوم د پشایې ژبې دادبیاتو اوکتلو معنی افاده کوي . معن
پورې اړوند نوم دی چی، دخپل تاریخي اوادبي قوت له مخې دهیواد وروڼو ملیتونو په ادبیاتو کښی یې ځای نیولې 

ه مصدري اوفعلي حقیقت اوتر ننه زمونږ هیواد وال یې په توضیح ،تشریح اوپه عام مفهوم پوهیږي خو، داسی ،چی پ
 .! یې وپوهیږي ، چې دا ترکیبي نوم زمونږ دهیواد دپشایې ژبې دادب پورې اړوند نوم دی نه پوهېږي

 

نوموړې توضیح یواځې په دی خاطر وه چی، مونږ باید دخپلو ژبو دکلماتو په معنا اومفهوم پوه شو او وپوهیږو ،چی 
آریایې کورنۍ نومونه څومره، یو ده چی  زمونږ دهیواد  . هیله  ټینګې رابطې لري  دبل سره په خپلو مینځونوکښی 

خاطر ،خپل   دهیواد دټولو ژبو ویوونکي یودبل سره دهیواد او دهیواد د نازولو بچو دنیک مرغۍ اوخوشبختۍ په
مینځي ژبني او ټولنیزې کلکي ورور ګلویزې اړیکې ال پسې لوړو مدارجو ته ورسوي ،ټینګې کاندي اوال یې وغزوي  

 . ، تر څومونږ افغانان د وطن د بدخواهانو اودښمنانو دسترګو اغزي و اوسو
 

 . مننه او درناوی
 ماڼو احمد جان 
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