
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۱/۸۰/۲۰۲۲                       حبیب الرحمن رحیمی

 
 

 توري اړیکې « څ»د پښتو ژبې د
 

 توري سره  «چ» د دري ژبې له
 
 

د پښتو اودري ژبو ترمنځ ډیرې اړیکې شتون لري چې له دې یو هم دا دي چې ځینې توري یې مشترک مګر له دري 
توري زیات دي لکه ټ،څ،ځ،ږ،ړ،ښ او ڼ دي چې همدغه حروف بیا ددې المل شوي هم دي چې څخه د پښتو ځینې  

د پښتو اودري شریکې کلیمې یې په لږ تو پیر بیلې کړي دبیلګې په ډول چې موږ دلته د څ توري څو نمونې را اخستې 
 : دي چې د دري ژبو د توریو د کموالي له مخې په چ اوړي

 
 دري      پښتو 

 
 چراغ    څراغ 
 چپلي      څپلۍ 
 چاه       څاه 

 چادر      څادر 
 چرم       څرم 

 چهل څلوېښت 
 کوچه     کوڅه 
 چمچه    څمڅه 
 سموچ   سمڅه 

 
د څرم یا چرم کلیمه د پښتو ژبې له څرمن کلیمې څخه را اخستل شوې ده کوم چې د څارویو د پوستکي مانا ورکوي 

چرم بڼه یې خپله کړی ده بیا یې پدې بڼه پرا ختیا موندلې ده د پښتو او دري  خو کله چې د دري ژبې ته ننوتې ده د  
ژبو کې ګر هغه وروستاړی دی چې د کړونکی نوم ترې جوړیږي او که چیرته د یا په زیاتوا لي راشي د ځای ځایګي 

 . مانا لکه چرمګر او چرمګري ورکوي
 

و په کندهاري لهجه کې په) ش( اوړي خوپه دري کې بل هم د) ښ (توری دی چې په ننګرهاري لهجه کې په )خ( ا
 .هم په) ش(اوړي چې څو نمونې یې دلته را اخلو

 
 دري      پښتو 

 
 شادي      ښادي

 ښاروالي شاروالي 
 شیشه      ښیښه 

 شهر        ښار
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 خوشي     خوښي 
 شام          ماښام

 پیشین   ماسپېښین 
 

 . بدلیږي )ر( همداشان د )ړ( توری بیا په دري کې په
 

 جور  جوړ 
 تکره   تکړه 

 
 : دې ورته )ځ( په )ج( په توري بدلیږي لکه

 
 جان      ځان 

 ځوانان جوانان
 جای     ځای 
 پنج    پنځه 
 جار      ځار 
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