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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۱۲/۲۷

پوهاند دوکتورم.ا .زیار

دویم – پړک
وییرغاونیزې پایلې
(پسوندهای واژه ساز)Wordformational endings
ړومبی -پړوکی
کړنوم – بېلښتي پایلې (پسوندهای مشتقات فعلی)
Deverbative endings
[د تېر اکتوبر پر ۱۱مه مو په لومړۍ برخه کې د پښتوپښويې او بيا گړپوهې (صرف) دزدکړې اسانه الر د
اړوندروستاړويا پايلو پېژندنه ده ،دادی ،په دويمه برخه کې دوييرغاونې (ساختار لغوي) پايلې هم د دې لپاره وړا
ندې کوو چې زدکړوال اوليکوال ترې دپښتو د دغې دويمې اړينې تيوريکي اړخ په لنډه او اسانه زدکړه کې پوره
گټه اخېستای شي .که څه هم د دغو پايلو شمېره تر (صرفی) هغو څو برابره زياته ده خو هومره پېچلې او بېقاعدې
نه ده .نن سبا ژبپوهان او ژب-ټو لنپوهان تر پښويې (گرامره) هم د ژبې هست ونيست له وييپانگې
( )Vocabularyسره غوټه کوي ،ځکه ورځ تربلې دنويو علمي-تخنيکي جاجو نو (مفاهيمو) يو (نوح) وزمه
څپان ( توپان) رابهاند دی او يوازې هماغه دوديالې ليکنۍ ژبې ځنې رابچېدای او پايېدای شی چې د پورپانگې
ترڅنگ خپل درېگونې (زړه-گړدودي-نوې) پانگه هم ورسر هم پرکار واچوی!]

دویم-پړک
وییرغاونیزې پایلې
(پسوندهای واژه ساز)Wordformational endings
ړومبی -پړوکی
کړنوم-بېلښتي پایلې (پسوندهای مشتقات فعلی)
Deverbative endings
دا هغه پایلې دي چې په کړریښې اوکړسټې پورې نښلي اوکړنومونه ( )dever-bativesرغوي،یانې د وییرغاونې
په لړکې دا وییپانگه له کړ(فعل) څخه رامنځته کېږي ؛ چې د دودیزې لیدتوگې او نومونپوهنې پرخالف تر (مصدر)او
(حاصل مصدر)(،صفت فاعلي)او (صفت مفعولي) پورې درست کړ بېلنگونه (مشتقات) رانغاړي.
دادی،د بېلگې په توگه د (خوړل) کړ له دوه غبرگو ریښو (خوړ )-او (خور )-سره رغېدلي( )۳۷بېلنگونه له اړوندوپایلو
سره له پق(پښتوقاموس) راخلو چې لومړۍ یې تېرمهالې ریښه بلل کېږي او دو یمه وسمهالې؛ که څه هم له تاریخي
پلوه داهم ړو مبۍ (خور )-وه او د (-ر) له غبرگژبۍ(-ړ) سره یې مهالیز اړخ هم بدل شوی دی[ .وییپوهنه ۱۰۱-
]۱۱۵
زور (-
لومړی :له تېرمهالې سټې(خوړ )xoṛ-سره چې له ټولیزې قاعدې سره سم یې اړوندبېلښتي نو ُمونه تر ډېره َ
)-aله خوړ-ریښې سره دتړخپلواک په توگه بېالبېل کړنومسټې له بېالبېلو پایلو سره نښلوي،لکه په الندې ډول:

د پاڼو شمیره :له  1تر16
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 )۱خوړ+ل= خوړل (خوردن) -ناپای (مصدر)،د منځ خپلواک ()aاو تړخپلواک (∂)په ملتیا،له (-ل) پایلې سره؛ناپای
( )infinitiveد یوه تخنیکي ترم په توگه د یوه کړن،چار(فنکشن) ناپایواله راښیي او دگردان شوي کړ()finitive
پرخالف یې ،نه یوازې مهال،بلکې نور بېالبېل اوړوني اړخونه او ټولۍ یې چاروماناهم نه را لنډوي (محدودوي)،خو
دغه ټولې گرداني بڼې د سړي ذهن ته رابولي یا تدا عي کوي -له همدې کبله ناپای(مصدر) د یوه کړنوم
( )deverbativeپه توگه د نورو هغو غوندې له کړریښې یا سټې (خوړ )-ځنې رغول کېږي ،نه د دویزوا لو په
گروهه د گردو اوړوني او بېلښتي بڼو دکوم بنسټ په توگه؛ په همدې دک و دلیل موږ (کړنومی) نومولی دی [د ال
زیات پوهاوي لپاره-۳ :پښویه]۱۴۸-۱۵۱؛
هسې خو(ناپای) پر (-ل) سربېره-(،ن)-( ،نگ)-(،نه) ،انه (-)-ون (-،)un-ونه ( ...)a-w∂na-پایلې هم د ناپای
کړ یا ناوړني کړ جاج ښندي .په دې توگه دا روسته او وه واړه کړنومونه د ناپای (مصدر) په گډون ورته ناپایه کړن
یا چاراو جاج ومانا ښندي ،نو مټې دغلته دودیز ترم (خاصل مصدر او مصدرونه) پر سول برابر را ځي؛
 )۲خوړ+ن= خوړن ،چې د سوېل لویدیز (-نگ) پر وړاندې،یو شمالختیز ځېل دی؛
 )۳خوړ+نگ= خوړنگ چې د (-ن) پایلې سوېل لوېدیز انډول دی؛
 )۴خوړ+نه= خوړنه؛
 )۵خوړ+ونه (=)w∂na-خوړونه؛
 )۵خوړ+ون ( = )un-خوړون بیاهم د پارسي (خوردن؛ خوراک) په ماناوو دی.
خوړ+انه ( = )āna-خوړانه چې د پاسنیو پږواړو کړنومونو یو ښنده او ډېر ښت راښیي،لکه چې وایي :زاړه
َ )۶
او واړه گرده ورځ همدا خوړانه کوي ،له دې نا خبره چې څوک ورته دومره پخالنه او لوښي مینځانه ...وکړي (د
محبوب سنگر د خور سکینې له خولې)؛
 )۷خوړ+ښت=خوړښت چې تر څنگ یې (خورښت) گړدودي ځېل هم مخې ته راځي؛
 )۸خوړ +منځونج = خواړه ،چې له (صرفي) پلوه یو غونډ (اسم جمع) دی او له مانیز پلوه د ( )۷په څېر ښنده او
ډېرښت راښیي چې ترسروونکی یې هم یوگړی کېدای شي،لکه :زمر خواړه کوي او هم ډېرگړی ،لکه :زمر او لمر
خواړه کوي؛
خوړ+ونی = خوړونی(خورنده)،چې لږوډېر د(خوړونکی) د هممانیز په توگه د وسمهالکړ ستاینوم او بیا تر ډېره
َ )۹
چارنومیز جاج راڅرگندوي ،هغه هم له ښندیز جاج سره ،لکه :خوړونی سپی چې ال ښندیز ځېل یې خروړی سپی
دی؛ د پارسي پسیف کړنوم (خوردنی) پر بېلگه په نومبېلښتي پایله (-نی) له پښتو تېرمهالې (خوړ )-کړسټې څخه
بېچار (پاسیف) کړنوم (خوړنی) هم رادودوالی او هم لږوډېر ټولیزوالی شو ،لکه :کرنی (کشتنی ،زراعتی)،څښنی
(نوشیدنی) ،؛ پق اونی  )ṓnayله اوږد-و سره له ویل کړبنسټ څخه بیا د ورته بېلگو اکتیف انډول هم راخوندي
کړی دی؛ورله مخه (-وني) پایله که له چاروالو لېږندوکړونو څخه چار وال نومبېلنگونه رغوي ،خو له نالېږندو
چاروال او له مرستیالکړونو څخه بېچار کړنوم بېلنگونه رامنځته کوي،نالېږند،لکه :تلونی د(تلونکی) ترڅنگ
د(رفتنی) ،راتلونی د (تلونکي) ترڅنگ د (آمدنی) په مانا؛ همداسې رسیدونی (رسیدنی) ،شلېدونی
( ُگسستنی)...درواخله؛ له مرستیالکړونو ،لکه :کېدونی د (کېدونکی) ترڅنگ د (احتمالی) او شونی (شدنی،امکان
پذیر ،ممکن) په مانا او داسې نور.
شړونی(تبعید شوی) بیاد سوات خواته ←کړی ستاینوم (مفعولي صفت) راځي!
خوړ+ونکی=خوړونکی ،چې وسمهالکړ ستاینوم (فاعلي صفت  )present participبلل کېږي ،خو تر ډېره
َ )۱۰
د← چارنوم نقش پرغاړه اخلي،لکه ښوونکی ،څېړونکی ،اوبدونکی ،لیکونکی...؛
خوړ+لی= خوړلی (خورده)یا  passive participبېچار کړستاینوم چې د برابرۍ (تصادف)له مخې دودیز
َ )۱۱
عربي ژباړلی انډول ((صفت مفعولی)) نو َمونه ورسره اړخ لگوي،د دېوید مېکنزي (← )۵۲له څرگندونې داجاج
اخېستای شو چې دغه بېچار کړستاینوم د لرغوني هندواروپایي ( )perfect passive parti- cipleاستا زي کوي
(لکه :تللی،راغلی،کښلی،څېړلی،)...ځکه اړوند (-ل)-که په ناپای یا (مصدر) ،بېچارکړ او همداراز بشپړ تېرمهال او
لنډتېرمهال کې راڅرگندېږي ،د لرغو نې (-ته) پاتوړې (میراث) نومېرل کېږي؛
پارسي چې د نورو لوېدیزو آریاني ژبو غوندې د پښتو پرخالف له غږ پوهیز پلوه ځانساتې ده،هغه (-ته) پایله د
غږن ځېل (-د) ترڅنگ هم په ناپای (مصدر)،تېر مهال او وسمهال او هم (صفت مفعولي) کې ال تراوسه ژوندۍ
ساتلې،لکه په (گفتن،رفتن،خفتن،گشتن)...او بیا په اړو ند بېچارستاینوم (گفته،رفته،خفته ،گشته )...کې او همداسې
یې (-د) هم دروا خله،لکه په(خندیدن،گرو یدن،خوردن ،نوشیدن)...،او(خنده ،گرویده،نو شیده ،خورده)...کې؛
هرگوره ،په تېرمهال او ناتېرمهال کړاوړون کې هم د بېچارکړ دنده پرځای کوي ،چې د پېښور خواته د پایلې له
غورځن پرته هغسې سمت پاتې دی،لکه په وخوړ لی شو،خوړلی کېده ،خوړلی کېږي ،وبه خوړلی شي...کې او موږ
بره خواپه کره لیکنۍ پښتو کې لږترلږه د کندهار او ننگرهار گړدود په السوند دغه غورځن اړین ارزولی دی ،لکه

د پاڼو شمیره :له  2تر16
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په وخوړل شو ،خوړل کېده ،خوړل کېږي ،وبه خوړل شي ...کې او همداسې نورې ورته بېلگې درواخله ،لکه:
پرانېستل،-څښل،-پوهول-ېدل،-غورځول-ېدل...-؛
خوړ+ه =خوړه (هغه چې په غم وښادۍ کې خوړل کېږي؛مواجب یا معاش اعزا زی ومستمری)،د نورو هملړو
َ )۱۲
نومونو غوندې منځخپلواک او پای خپلواک a-را
خلي؛
خوړه؛(ṛa xwáپسته او شگلنه ځمکه؛ گل و الی سیالب) چې له پاس څخه یې لنډ-و او پایخج
خوړ+ه = َ
َ )۱۳
خوړکه) یې دغلته هم هممانیزه ده؛
(
توپیروي،
َ
 )۱۴خوړ+ین=خوړین( xwṛinبسیار پخته،شاریده) چې د یوه کړستاینوم په توگه له پخکړو خوراکتو او مېوو سره
راځي او په اړولې(مجازي) مانا د (زخم ،زړه )...او ان وگړو ټاکندوی کېږي چې د ښندې اوټینگار لپاره ورسره
مهمل (-پړین) ملتیا کوي؛
 )۱۵خوړ+گه =خوړگه چې (پق )۴۵۱له لنډ -و سره د ( زمین نرم و شنزار:گل والی سیالب ؛کاال و پوشاک پوسیده)
خوړ
(لوړه) یې په لومړۍ او دویمې ماناکې ورسره هممانیز کړې ؛ ښایيَ ،
(خوړه) لکه َ
په مانا راخېستی .یا خړه او َ
(توی،رود) هم ورسره همآری اوسي؛
=خوړې ،چې داهم نوموړي سیند له لنډ-و او پیل خچ سره (بوتۀ (مسهل) مانا کړی او له پایخج سره
خوړ+ې َ
َ )۱۶
(خوړه) یې په ورته ماناهم راخېستی دی؛
َ
 )۱۷له اوږد-و سره( ،خوړ) د (آماده ،کمربسته) په مانا ،خو چې د څو نورو همر یښه کړنومونو غوندې پایله نه
لري ،نو زموږ له سکالو سره اړخ نه لگوي.
خوړ+جن =خَوړجن (بدرنگ ،بدشکل،بدقواره) هم ښایي ،زموږ له ورته کړ لړۍ سره سمون ولري؛
َ )۱۸
 )۱۹خوړه+مار(پرخور؛ رشوه خوار) یاخورنده.
)۲۰خوړ+سکه=خوړسکه (دود کثیف؛بوی بد ،تعفن) چې پق یې څو هممانیزونه (غوړسکه ،غړوسکه ) ...نورهم
راخېستي ،هم کېدای شي ،زموږ له موخې سره تړاو ولري؛
دویم :له وسمهالې سټې خور -سره کړنومونه:
که څه هم پق د دواړو سټو نومبېلنگونه (مشتقات) سره د بېالبېلو گړدو دي ځېلونو پر بنسټ اخښلي راخښلي دي ،خو
ما ته د شمال ختیځ هغه ځکه کره وبرېښېد ،هغه هم په دې السوند چې د بېځایه دوبلکېت (دوه گرایۍ ،بیاځلتیا) له
مخنیوي سره دکره والي له دوه بنسټیزآرونو (پښو ییز-رغاونیزیورنگوالي او وییز رنگارنگوالي) څخه لومړی دا
(خوړول) له
راسمبال کړ .د بېلگې په توگه مو لېږند چارکړ (صناعي یاکوزاتیف فعل) آر تاریخي خورول) ترڅنگ َ
اړوندو بېلنگو نو سره له پامه وغورځاوه-پښتود سوېل لوېدیزو خپلوانو،لکه پارسي ژبې چې په پر لپېیلې (منظمه)
توگه هره کړسټه د(-اندن) په روستاړۍ کوزاتیف کوالی شي [ :خور+اندن =خوراندن] ،یوازې دوه ورته کړونه
(وییول :څوک غږول ،پر خبرو راو ستل:گویاندن) او همدا(خورول :پرچایو څه خوړل) لري-که نه هسې خو ټول
کړونه یا کړ سټې د وییکو په مټ و ملتیاپه ورځنیو خبرو اتروکې پرکوزاتیف کړ اړول کېدای شي،لکه چې وایو:
(پر) زمرمې ډوډۍ وخوړه،چایوې مې (پرې) وڅښلې...
په هر ډول د(خور)کړسټې،هغه هم تر ډېره له منځخپلواکونج سره ټولیز نومبېلنگو نه په الندې نوملړ کې وړاندې
کېږي:
 )۱خور+اک =خوراک ( )xwar-ākله پارسي (خوراک،غذا ،خوردنی) او انگرېزي ()eating;mealانډولونو
سره؛
خور( xwarآش) چې څرمنې ته ورکول کېږي ،له منځخپلواک ( )-∂-او بیا ډېر دودی کره ( )- a-سره یې پایله
َ )۲
صفر ده؛
 )۳خور+نده =خورنده (( xwár∂nd-aپرخور،بسیارخور) یانې دا پایله د ←(-ونی- ،ونکی-،آند،ندی -،ندوی-،
ی) هغو ورته ښندیز یا ټینگاري جاج ښندي؛
خور+ندی= خورندی (پرخور؛میوۀ رسیده و پخته؛ با معنای مجرد عملی را گویند که از سوی مرد معززیکه
َ )۴
میوۀ پخته شده را تبرکا ٌ بار اول بخورد) ،له لو مړۍ مانا سره دا لغمانی متل ښه ترا جوړېږي :نه یې پخپله خوري،
نه یېخورندي ته ورکوي؛
 )۵خور+ندوی=خورندوی،د نسور (پرخور) مانا ښندي؛
خور+ی= خوری ( )xwaráyپه ورته ښندیزه مانا؛
َ )۶
خور+اند= خوراند( )xwarāndچې د عربي (صفت مبالغه) چاج ښندي ،یانې تر درستوورته ښندیزو یا
َ )۷
ټینگاري همریښه کړنومونو هم زیات ښندیز را ځي ،هغه هم د ( نسور اوډېر خور) ترڅنگ په دویمه مانا (ډېر
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بډیخور) هم دود لري( ،و)گړنۍ بېلگې یې ،لکه :ژړاند ،ځالند ،بهاند،پوهاند(پټپوهاند عالم الغیب) ...ال تراوسه ژوندی
دود لري او په دې توگه ( خوراند،پوهاند،ویاند ،لور اند ،سهاند ،پېژاند )...بې مخبېلگو نه دي دود شوي؛
خور +ک = خورک (خورش ،طرز خوردن)؛
َ )۸
خور+ول =خورول (خوراندنnáxwarāndچې پق یې ترڅنگ ناکره (خوړول) هم راخېستی دی؛
َ )۹
خور +منځ =
شي؛
ی
دا
ې
ک
ستل
ې
اخ
هم
ې
تر
مانا
(مزاج)
ې
چ
سرشت)
طبیعت،
(ماده؛
رزون
خو
ر+زون=
خو
َ
َ
َ )۱۰
خورمنځ (طبیعت؛ خواهش) چې دلته هم د پق پرماناوو (مزاج؛ سلیقه) هم پرتله کوالی یا قیاسوالی شو ؛
 )۱۱خور+من= (اشتها) چې پق یې هممانیزه (وي) هم راخوندي کړې ده؛
 )۱۲خور+منی= ()xormanáy
خور +آوی=خوراوی( ،)xwarāwáyلکه عربي (تناول) هغه خوراک چې ډېر او ډلیز خوړل کېږي؛
َ )۱۳
 )۱۴خرو+مه= خرومه ( )xromáد (رزق؛ نفقه = رزمنه) په ماناوو چې موږ یې په ټینگ باور آره بڼه (خورمه)
نومېرلې  ،لکه داروسته بېلگه چې ورته غږیز ادلون بدلون پکې راغلی دی؛
 )۱۵خرو+ړی= خروړی جې له ډېر چیچونکي او داړونکي (سپي) سره راځي؛
 )۱۶خور+اړه=خوراړه ( )ṛa ā xurد (جذام) په مانا چې زما گړدودي ځېل (خوړ ونکې) یې هممانیز دی...؛
خور -سټې یا (خوړل) کړ
خور+ڼه = خورڼه ( xwar∂ṇaگوشت خوره) له -رڼه ( )r∂ṇaپایلې سره چې له َ
َ )۱۷
سره داټکلي همریښه کړ (خورڼل-ېدل :پر مېږه د یېنده پسه ختل) او همداسې یې له لېږندچارې (صناعي) کړ (خورڼول-
خورڼېدل :پرمېږه د یېده پسه ختل-خېژول) څخه له کړبېلنگونو ځنې گڼل کېږي او نورې بېلگې یې ،چاروال او بېچار
کړ ستاینومونه،لکه :خورڼوونکی (پرمېږه د یېنده پسه خېژو ونکی) خورڼلېدونکی (پرمېږه ختلی یېنده پسه)-
خورڼولی(پر مېږه خېژول شوی یېنده پسه) او داسې نور ( پق۴۵۰؛
َ

دویم-پړوکی
نومبېلښتي پایلې (پسوندهای اشتقاقی اسمی)
Nominal derivative endings
هماغسې چې په ((وییپوهنه او وییرغاونه  ) ۳۹-۴۲کې پرې رڼا اچول شوې،د نو رو هندواروپایي او همداراز د
ورته اوړوني (متصرفه) سامي ژبو په څېر پښتو وییرغاونه (ساختار واژگانی  )word formationدوه رازه وییونه
څېړي :بېلنگونه او تړنگونه (اشتقاقات و ترکیبات)،داسې چې یو بېلنگ (مشتق) له یوه ←ویي سره د یوه ←روستاړي
یاپایلې په نښلونه،او یو تړنگ (ترکیب) د دوه وییونو په تړنه رامنځته کېږي .
خو داچې زموږ سکالو پر روستاړي،یا په نومېرلې توگه(( ،پایله )) او له دې لیده پر تړنگونو نه ،بلکې بېلنگونو
راڅرخي،نو په لومړي پړوکي کې مو ړومبۍ برخه (کړنوبېلنگونه) له اړوندو پایلو سره وړاندې کړل او دادی،په
دویم دې کې ((آر)) څلورگوني (څیزنومیز،ستاینومیز،شمېرنومیز او نومځریز) بېلنگونه له اړوندو رغندو پایلو سره
تر څېړنې اوځیرنې الندې نیسو؛ آر په دې مانا چې چورلیز(محو ري) توکی یې یو نوم یانومسټه ده ،او پر وړاندې
یې دکړنومیز بېلنگ هغه یو کړ یا کړسټه (هماغه اخځ.)۲۰۱-۲۰۳
بېالبېل نومبېلنگونه هغه هم یوازې له پایلو سره:
وار له مخه د څلور واړو نومونو پر بنسټ څلور ډولونه رانغاړي )۱( :څیزنوم -بېلنگونه مشتقات اسم زات)۲( ،
ستاینومبېلنگونه )۳( ،شمېرنومبېلنگونه او ( )۴نومځربېلنگونه؛او بیاد جولې،چار او مانا له پلوه پرې  ۷نور ډولونه
سرباري کېږي:
 :۱څیزنوم -بېلنگونه (مشتقات اسمی) او پایلې یې
Substantival derivational endings
دا دی،دلته له سکالو سره سم ،د نورو غوندې هماغه پایلې واال بېلښتي څیزنو مونه له بېالبېلو ډولونو سره د وییپوهنې
له درېگونو چاپونو څخه راچا ڼوو .دا هم پوره جوته ده چې څلورگوني نومډولونه (ستاینومونه-شمېرنومونه-نومځري)
له څومره ییز،په نورو ټکو،ډېرپېښۍ (بسامد،فرېنکوینسۍ) د بېلنگونو اواړ وندو پایلو له پلوه سره توپیرونه لري :په
دې تړاوڅیزنومونه لومړی دریځ را خپلوي ،ستاینومونه دویم،شمېرنومونه درېیم او نومځري څلورم .
د څیزنومونه د څومروالي او ډېرپېښۍ دریځ په دې لوړ بلل کېږي چې پر (آر) ډول سربېره،نور هغه گرد نومبېلنگونه
رانغاړي چې دایې چورلیځ (محور)گرځي او چې هغه ټول (ناآر)یا(څېرمه) بېلنگونه ورسره په پام کې ونیسو،نو
ډولونه یې،تر نورو درو ډولوپه هر راز ،/چې ان له ستا ینومیزو هغو هم تېری کوي او ورسره ورسره یې هماغومره
پایلې زیاتوالی او رنگارنگي مومي چې ټولټال بېلنگونه یې دادي:
د پاڼو شمیره :له  4تر16
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()۱څیزنومبېلنگونه )۲(،ستاینومبېلنگونه( )۳څیزنوم شوي یاما نانومبېلنگونه (مشتقات اسمای مجرد))۴(،
چارنومونه(اشتقاقات اسمی حرفوی) )۵(،اړیکنو مبېلنگونه(مشتقات نسبتی) )۶(،لوښنومبېلنگونه (مشتقات اسمای آله)،
()۷ځا ینومبېلگونه )۸(،مها لنومبېلنگونه او ( )۹کوشیننومبېلنگونه (مشتقا ت اسمای مصغر) چې دغلته یو لړ
ستاینومیزکوشیننومونه هغه هم پر څیزنو میزو بېلنگونو اوړي او پرخپل خپل وار یې بېلگې وړاندې کېږي.
۲۹۶تر دویم دریم(←۲۰۳ :وییپوهنې او وییرغاونې – )۲۰۱
 :۱آر څیزنومبېلنگونه او پایلې یې
آر (اصلي) دامانا چې د دغو نورو څلورو ناآرو په توپیر کوم ځانگړی نوملړ ( )Nomenclaturنه راخپلوي ،بلکې
لکه پخپله اړوند چورلیز (محوري) څیزنو مونه ټولنومونه (اسمای عام) پاتې کېږي-۲(←.چاپ ۲۹۸؛- ۳چاپ )۲۱۵
ړومبی -تاریخي ارکاییکې بېلگې یې چې ښایي په نه اټکلېدونکي تېرمهال کې ،له دایکرونیکي پلوه له راز راز پایلو
او دندو سره د نومېرنې وړ وې او پر دغو نا آرو پېنځو ډلو به وېشل کېدلې ،لکه واخلې :انارگوسه یا نرگوسه
(درخت و دانۀ انار) ،یا نرگوس (انارخورد و ترش؛انارکوهی) ،پلوسه،تلوسه،غومبسه ،نموسه ( دیواری داخل خانه
برای نمود) ،پنډوس ،پنډوسه یا پنډوسکه(گېڼ ،توپ) ...؛ ناووس (شاه باال)کنجوس ،چړوس،خړوس ،ډبوس،پپوس یا
پړپوس...چې عربي پورویی (دېوث) ورسره هم همرنگ (دووس) شوی دی .خو نن سبا یې له سېنکروکي پلوه د
سټواو پایلو ترمنځ بریدټاکنه ،هغه هم له څه ناڅه غږیز ادلون بدلون سره ،ناشونی برېښي او له دې کبله یې زازو د
(آرو څیزنومبېلنگونو په نامه یولړ بېلگې وړاندې کوو:
(-)۱ۍ ()،چې ښځینه څیزنومونه رغوي او هممهاله ←کوشین-او لوښنومونه.آرې ښځینه څیزنومیزې بېلگې :مرڼۍ
(خرقه)،مرکنډۍ  :د ورمېږ روستۍ شمزۍ چې سر ورپورې نښلي) ،او پخپله شمزۍ (مهره) ،دلۍ (تودۀ جواری؛
سوارۀ گندم و جو،)...ځولۍ (جولی)،کوټنۍ(اتاق خورد،پسخانه)،کو نډۍ،ډۍ یا ډینی(توپ دنده؛ دنده کلک)،بېډۍ
(بجل) ،ناړۍ (آب روی گنده)،پنډۍ،اډۍ یا کوراړی ( تراډه وزمه ووړ پټی)،مرکو نډۍ او هممانیزه یې مارکونډۍ
(خارمغیالن! ) ،کټۍ (گوسالۀ گاومیش؛ مصغر کټو ،کټوه یا کټوۍ :دیگ گلی) ،ډولۍ اوگڼې نورې بیایوڅه کم منگې
ښکاري،او ال ښه ترا نومېروړ ې (قابل تشخیص)!
( )۱په-اېمه-امه-مه (  :)- āma,-ema,-maهېښمه (ناڅاپي تپه تیاره له توند باد وباران سره) پیالمه
(ابتدأ؛عالمه)،ډمامه (زمین چقور و آبگیر؛ هنگامه) ،جمامه (تربک نوعی از شرشم که ازآن روغن میکشند عین
بوتۀ که در گندمزار میروید)؛ ځېږمه،پیاړمه،کولمه،زېرمه،څېرمه (فرعي)،سېلمه (واړه ،ټول) ،ځېږ مه،لېمه ،ولمه
(رویۀ کف پیزار و هرچیز) ،تغمه (اثر ضرب خمچه و تازیانه بر پو ست بدن) ...؛
( )۲له (-خ-،خه-،وخه)سره بیاهم څه ناڅه ارکاییک بېلنگونه،لکه:مخ،سخ(بخت) ،ترخ (تخرگ)...؛برخه ،زخه،
رخه،ترخه،پرخه،شمخه،کوټخه (کوټنۍ)،ولخه (دشت و صحرا) ،السخه (ذوالید،ملکیت)...؛ تودوخه،سپنډوخه (نوعی
توپ بازی) ،مو خه،کوخه ( ُکخ)...؛
(-)۴ښ-،اښ ،وښ-،وښه :...ورښ (باد)،خوښ،وښ په زورکیوال-و (زهر)،غاښ یا گاښ
(باجوړ)،پرتوگاښ،ناښ(دندان انیاب)،سراښ(حریص)،لړماښ (لړمون) ،واښ (ریسمان) ،خوښ،گواښ،ووښ
(بندوپسکی چپلی)،نگوښ(لنگش←نگو ښل) ،اوښ،اوښه (اوښکه)...
( )۵له(-یز-.ی) پایلو سره هغه رغېدلي ستاینومونه چې د څیزنوم پر بنسټ یا چور لیځۍ رغول شوي ،لکه :درسته
←درستیز؛ کال← کلیز (سالنما،تقویم) ...یا د شمېرنوم پر بنسټ چې زیاتره با نکنوټونه ،هغه هم له لنډ بلونج
(بدیل)روستاړي (-ی) سره نوموي ،لکه :لسیز یا لسی ،شلیز یا شلی ،سلیز یا سلی،پېنسویزیا پېنځسوی ،زریز یا
زری[...نورې بېلگې :وییپوهنه . ]۲۷۳-۲۷۴
 :۲د ستاینومبېلنگونو پایلې
پسوندهای مشتقات وصفی
Adjectival derivative endings
ستاینومبېلنگونه (مشتقات وصفی) تر گردو نومبېلنگونو ډېرزېږي او ډېرې دي او له دې سره یې پایلې هم ډېرې
او رنگارنگ دي،دک و دلیل یې داچې له نورو درو نومډولونواو سټو څخه د بېالبېلو مختاړو او روستاړویاپایلو په
مټ رغېد نه مومي .په دې لړ کې هرگوره،هماغه خپلواکپای چورلیز (محوری) نومونه یا یې سټې← تړ خپلواک،
لکه زور او زورکي ته اړتیا لري چې د ویونکیو ډېري له آر سره سم مو لومړی دا کره بللی دی .دلته یې د وییپوهنې
پر اخځ له خپلې سکالو سره سم له هماغو پایله واال ستا ینومونو څخه راپیلوو.
لومړی-د څیزنوم په چورلیځۍ (محوریت):
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-)۱الف ( )ā-او-یایې بلونج ( ،) yā-بېلگې :هوسا،خوسا ،جلیا ،بسیا،کسیا (کسکر ،میده)،ملیا(ر)،چړیا(سرگرم،
مصروف)) ،دودیا (رښتین ۷۶قانوندان) ،الونیا (تنها!)،شونډا (لب چاک)،کوڼا،ړوندا،غونجا او داسې نور له ستاینومیز
چورلیځ سره.
 -)۲ن ( )an-چې مخنی زور د اړوندې څیزنومسټې او (-ن) تر منځ دتړخپلواک په توگه منځتاړی
( سطحی) ،پمن (گرگی؛ساری)،کډن،خاپوړن،
کېږي،بېلگې:اړخن،اغزن ،هډن،غوښن،بېخن(بنیادي)،برسېرن
خیرن،خنډن ،ځنډن،تړن،ترسکن یاترسکونی (نمکین،ملیح)،کنجن (طناز)،زنگن (زنگ زده)،برمن (پرشکوه)...؛
شډلې او انگنومیزې بېلگې :کړتن،غولن ،سوټن،متیازن ،ریخن ،پسکن،تیزن ،ټرتن ،غرتن ،غرن ،ډرن...؛
-)۳ناک ،بېلگې:اغېزناک،مینه ناک،کینه ناک،پرغزناک(غضب آلود)،بویناک ،زیمناک،نمناک ،چلناک ،تاوناک
(پرحرارت؛ هیجانی ،زود خشم)،تریناک (هو لناک ،وحشتناک) ،شرمناک یا حیاناک ،پرتمناک (شکوهمند؛ هیبتناک)،
زغمناک...،؛
-)۴نی ( ،)a-nayبېلگې :کورنی ،غرنی ،اوسنی ،مهالی،پخوانی ،مخنی یا مخینی ،اوسنی ،بیدیانی (صحرایی؛
بدوی،اعرابی) ،ژمنی ،پسرلنی (بهاری) ،پژنی یا پژیز (جسمی،جسمانی)،بېړنی (فوری ،عاجل) ،نوغنی (نشانه دار)،
خند نی (خندان؛ مضحک) ،خنډنی ،ځنډنی،خوبنی (خواب آور) ،اوبنی (آبدار؛ مایع) چې له دویم فشار سره (آبدان)
کېږي،گړنی (گفتاری)  ،لیکن (نوشتاری)...؛منگنی (تیرماهی،خزانی) او داسې څو نور له تړ خپلواک مخکې(-گ-
) ډېرن بلل کېږي...؛ ډېری لیکوال او رسنوال چې ال هغسې یې له خپلې گړنۍ پښتو څخه ((یوې-کره لیکنۍ پښتو))
ته لېوالتیااو پرمختیا نه ده موندلې،د (-نی) پایلې په کارونگ کې ټکني کېږي :نه (کالنی :ساالنه ،سالیانه) او (کلنی:
چې وقته) توپیرو الی شي،او نه (نننی :امرو زی،امروزین) او (دننی :درونی ،داخلی) ،کټ مټ ،لکه ونکی-وونکی،
(وو :بود) او (ول :بودند) ،پرونی (چې د نننی پرخالف یو (ن) غورځوي)..او داسې نور ډېر! [له زورکیوالې (-ۍ)
سره ←څیزنومونه رغوي،لکه :کورنۍ،پسرلنۍ (شعر بهاریه) او بیا لوښنومونه :تودنۍ،غوږنۍ (آلۀ شنوایی)]...
-)۵من ( ،)a-nبېلگې :خوږمن ،دردمن،خوښمن(خوش؛راضی)،پتمن (شریف ،مخاوی یا مخور)،برخمن (سهیم،
برخوردار)،سودمن (مفید) ،بریمن (پیروز) ،سوبمن (فاتح) ،هیلمن،گیله من،غیرتمن ،شتمن،نېستمن،النجمن...؛
هرگوره :کارمن یا کارمند (مامور) ،بریدمن،ډگرمن ،ساتنمن ...په ←چارنومونو کې راځي؛
-)۶مان ،بلگې :ستومان ،درېمان (ثالث؛ داورَ ،حکم) چې له مخې یې پارسي ساز مان (اورگانېزېشن) راپښتوشوی،
ان نومکړ یې (سازمانول-ېدل) هم؛
-)۷جن،بېلگې :نمجن ،وسجن ،زیمجن،ویرجن ،خجن (فشاردار)،دروغجن ،غالیجن یا دروهجن د دروهن (فریبکار)
تر څنگ ،ارمانجن یا ارمانژلی ،کرکجن (متنفر) ،گرومجن (پر عقده ،عقده یی)،هېرجن (هېرزړی؛
فراموشکار)،نولجن یا غمجن...؛
-) ۸چن ،دجن د بلگړ په توگه،بېلگې :ښوره چن (ښوره جن؛شوره زار) ،سړیچن ،خچن (زمخت)؛ وږیچن (خوشه
چین) د وږیڅاڼ یا وږیڅاند هممانیز ،د چارنوم په
-)۹ین ( )in-بېلگې :رښتین (راست ،راستین ،واقعی) له هممانیزونو (رښتیا رښتینی،رښتونی،رښتیانو)،
سره،خاورین،خټین ،مسین،ژیړین(برنجی)،غزین (تره خېل :ډېر خوار وډنگر څاروی)چې ننگرهاری انډول یې
(غزی)دی او بډمانیز یې (مزی)،وړین ،ورېښمین،سپڼسین،تارین یا تاري (نخی) ،په (بادگین)کې د(-گ )-ډېرن د
خوږغږۍ لپاره راغلی(...هماغه)۲۰۹؛پسینه او مهینه چې له آره له کروکښت سره او په بدله مانا له وگړو او نورو
څیزنومونوسره راځي ،د (-ین) بلگړ بلل کېدای شي؛ همداراز په درینگ (سخت؛زمین سخت؛درختان انبوه وجنگل
گونه) یا درینگه (سخت) هم ورته (ډېرن ) راښیي...؛ نویزونه یې :پرتمین (شکو همند ،پر شکوه)،اورین (اورنی)،
سکر وټین ،سرپین (سربی) ،لورین یالوراند(مهربان)؛
 -)۱۰یانی ،چې د (-نی) دبلگړ په توگه تر ډېره اړیکنومونه رغوي،بېلگې :زمریانی یا زمریالی(شیربچه،جوان شیر،
(جندی)،غوریانی ( ُگل کندم)...؛
دلیر) ،ستوریانی (ستارۀ فیلمی نری) ،کوچیانی،پېریانی ِ
-)۱۱ونی،چې یو نیم پر څیزنوم هم اړوي،بېلگې :مرگونی یا مرگاني ( ُکشنده؛ مردنی یاقریب الموت) ،برغونی
یاغبرگولی ( یکی ازتوامین)،ارمونی (حرامی) ،بادونی یا والگی (زکام).؛ یاورته ←کړنومونه ،لکه :اونی یاویونی
(گوینده) ،لړونی یا اورلړونی (آتشکاو) ،غبرگونی یاغبرگولی (یکی از توأمین)..؛
-)۱۲لن ،هم له هغه راز پایلو څخه ده چې له آره (-ن) ده اومخنی (-ل )-د ډېرن په توگه د خوږغږۍ ،کوشینوالي،
یا د ټکر د مخنیوي لپاره رامنخته شوی ،بېلگې :اوښلن د اوښن او اوښکن تر څنگ ،اوبلن (رقیق؛مایع؛آبدار)،زولن
(ریمدار) ،ټپلن ()،څوڅلن (حریص)،خوږلن (شیرینک،خوشمزه)،سورلن یا سیورلن (سایه دار)،شگلن یا
شگن،ښاخلن ،غوښلن یا غوښن ،ځگلن...؛
-)۱۳ور (،)- war,-w∂rبېلگې :زړور،خولور یاژبور،بختور،اوږور(،چارشانه)،
هډور(استخوانی) ،ږیرور،برېتور ،سینه ور،شونډور،غوږور یاغوږو او پپړغو ږی،څانگور (بالدار)،غاښور
یاداړور( دندان دراز؛ راکول) ،په)،سورور ،خېټور ،نسور ،گېډور...،؛ سرور (له پارسي سره هممانیز ،خو پښتانه
یې تش د پاک پېغمبر ستاینوم او بیا پارسي انگېري!)
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ُ -)۱۴ور ( ،)ur-د پاسنۍ پایلې د یوبلگړ په توگه ،بېلگې :رنځور،مزدور،ترور (ترهور)؛ کېدای شي؛ همداسې سمسور
(تروتازه،شگوفان) اوخمسور (تیرماه ،خزان؛آزاد؛جفت ،همراه) چې ښایي ،له آره زاړه تړښتي ستاینومونه ،اوبیا
سره بډمانیز اوسي!
-)۱۵یز ،چې له نا غورځنوړ خپلواکپای څیزنوم سره بله لنډ-ي د تړبېواک په توگه ورمختاړې کېږي،بېلگې :اړخیز،
کاڼیز،الریز (راهدار)،ورهڼیز یادنده ییز،سیمه ییز-سیمییز ،پېړییز،نړییز،اونۍ ییز-اونیز،میره ییز یا میره نۍ-میرنی
(ورور)؛ نوي رغېدلي ویي اوریز (شنیداری)،وینیز:،اووریز (بیره یی) ،پښوییز (گرامری ،دستوری)...چې لنډ
لیکدودي ځېلونه یې د یوې -کره پښتو له آرونو ځنې گڼل کېږي؛
-)۱۶یال-،لی(:و) گړنۍ مخبېلگې،لکه :پالیال (وفادار)،بختیال،سیال،ویال (تا زه) ...یا خبلاير چې نن سبایې،لکه
مرستیال،چارنومیز نقش راخپل کړی دی؛
(-یال) د(پامیالی ،پوهیالی)،توریالی،پېڅیالی ،گاللی،بڼیالی (قشنگ ،زیبا) )...غوندې د پخوانیو بېلنگونو د سرباري
غبرگغږونو له غورځن سره نوره پر یوه ډېرزېږې پایله اوښتې  ،بېلگې یې،لکه :پامیال،تولاير،ننگیال،جنگیال ،فر
هنگیال،پتیال،بلاير،برمیال،زملاير،دودیال (مهذب ،متمدن)،هڅیال (کوشا) ،پېژنیال..؛سترخوشال پرې یو ښځینه بېلگه
(نتیالۍ)هم ورزیاته کړی ده؛
- )۱۷لنډ-و (،)u-بېلگې :برېتو ،نسو،خېټو ،گېډو،بسو یابسنی (قانع)،غوږو ،غاړو یا غړاندو (گردن
دراز)،غړانگو(بدآواز)،داړو ،چارو (فعال)،ساهو (جاندار ،ذیروح؛مرفه؛آزاد،آزاده)...
-)۱۸ي ()i-یا لنډه-ي،داهم پر ستاینونو سربېره اړیکنومونه او چارنومونه هم رغوي،ستاینومیزې بېلگې :ولسي ،السي
(قصدي) ،تاواني ،اټکلي،ازمېښتي،
لگښتي،بېلښتي (اشتقاقی)،تړښتي (ترکیبی)،تواني (کړ) یاامکاني (فعل) ،ډو لي،ټپي،زخمي،مرگاني،ارماني،باوري،
بادي،باري،بنډاري (محفل باز)،ځېلي (زلزلی،کله شخ)،چاپي،زیاتي...؛
 ( )۱۹زورواله)-ی (،)ay-چې له اړیکنومیزو بېلنگونو سره یوه گډه پایله ده ،بېلگې :لنډی،
خنډی،گوډی،شلی،کجی،گردی،مندری،ښی،گڅی،کیڼی یا چپی،منی (منونکی؛مطیع)،بدی،نېکی،مخی،سېلی یا
پلوی،روستی ،پلی ،کو پی یاچوغی...؛ اړیکنومیزې بېلگې :کابلی،پېښوری ،کندهاری،کونړی ،کوندو زی( ،ا)
ورگونی،خوستی،گردېزی،ورزگانی ،زابلی،هېلمندی،بلخی،پامیری،
شو غنی یا شوغنانی،واخی یا واخانی،پراچی ،نجراوی ،تگاوی...؛
-۲۰وال ،داهم د ستاینومونو ،اړیکنومونو او چارنومونو گډه پایله ده،ستاینو میزې بېلگې :کلیوال،انډیوال،پتوال،مینه
وال ،برخوال ،گډونوال؛ونډه وال (سهیم،سهمدار)،پالوال (پرورنده؛پرهیزگار) ،پانگوال ،ځمکوال ،هټیوال ،کړ وال،
نوموال ،چاروال...؛
- )۲۱اړ ( ،)-āṛیوه زړه ستاینومیزه پایله ده ،لکه :لتاړ،ویجاړ ،لواړ(درشت،جو کوب)،لکه ورغستلي(دلده) ،پواړ
چې د (نامرتب ،تنبل)،په مانا زیاتره د ښځې لپاره (پواړه) راځي او بله گړدودي جوړه یې (پووړ-پووړه)  ،سخواړ
(بینی پهن ،بینی پچق)،چختاړ یا چختاڼ (شفتر،شار یده) ،سختاړ (برنج مال یم پخته شده و باهم مخلوط شده؛ نوعی
لیتی؛ هرچیز آبگین و باهم آمیخته)،بگاړ یا ناتار ( نان ودوغ)...؛ پیواړ د اریوب -کورمې غرنی-ځنگلي برید چې
له انگرېز سره د پښتنو یو نامي ویاړلی او گټلی جنگ ډگر بلل شوی دی...؛ دغه گردې بېلگې د ←نو مکړ ونو په
تو گه اوړون مومي؛له ورغستلي پرته چې د(رغستل) تېرمهالی ستا ینوم دی.
-)۲۲تو ( )tu-چې تورک -مغولي برېښي ،بېلگې :نامي،نامتو (نومور ،نومیا لی)،چمتو؛ برجستو (فساد پیشه) پر
چارنومو اوښتي ،لکه :جرگه تو (،جرگټو (جرگاوو،جرگه مار) -جرگه هم تورکمغولي ده خو رغاونې یې پښتو
دي؛ (منتو)...؛ یا جغتو،تو تو (!) او بل کوم ځاینوم یې بیا یومخیز پور وییونه بلل کېږي؛
 -)۲۳پاری  ،چې د یو لړ نورو غوندې هندي آری یا هم انډول برېښي ،بېلگې :لنډپاری (ابن الوقت،اپورچونیست)،
بیپار-ی (مشتری دایمی) بیا پر چارنوم اوښتی دی
-)۲۴بل ،چې له آره (پل) دی او له (روستنبال،روستېبل ،اوسترېبل) له روستني (پسین،عقب) ماناسره ستاینومونه
او ژبپوهنیزې نومونې رغوي او نورې بېلگو یې چې ډاکتر پالوال او مایې له مخې پښوییز وییکي رغولي ،لکه:
سربل (سر ینه)،اوستربل یا وستربل (پسینه) او غبرگبل (سرینه +پسینه) یا ( ...)ambi- positionنورې لوښنومیزه
بېلگه  ،لکه :درېبل (سه پایه)← ورته بېلگې ( -۳وییپوهنه )۲۱۶او اړوند لیکلړونه؛
 -)۲۵اوڼ (،)āwáṇ-د پسکاوڼ ،تیزاوڼ یا چونگاوڼ (گوزوک) ،متراوڼ یا متیازن (شاشوک؛ بی نظافت)...د
ستاینومیزو بېلگو تر څنگ څیز(چار-او لوښن) نومونه هم رغوي ،لکه :غورځاوڼ (غورځنگ وال؛ جنبشگر و عض ِو
سکان کشتی
جنبش)؛ شالوڼ (تاو ان شریکی)،شلومباوڼ یا شړومباوڼ ( خریطۀ چکه برای ساختن قروت)،سینگاوڼ ( ُ
یابادبان ؛پارو یاچپۀ کشتی و جاله) (...هماغه )۲۱۷؛
 -)۲۶تاړی-،ټاری،بېلگې:خوشاتاړی (یله گرد) له خوشاټاری هممانیز سره،جنو تاړی یا جنوټاری (بچۀ
دخترنما)...ستاینوم شو ټاری؛ څیزنومشوی روستاړی یا پیاړمه (دُمچی،پاردُم)،د ماناونجي (سېمانتېزم) په توگه د
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پسوندیاسفېکس لپا ره رادود شوی او بیایې پرتلویي :مختاړی ( پر ېفېکس،پیشوند) او منځتاړی (اېنفېکس ،میانوند)،
او ان تاړی (افېکس،وند) درواخله؛
 :۳پر څیزنومبېلنگو اوښتي ستاینومونه-یا
مانانومبېلنگونه اوپایلې یې
(پسوندهای اسمای مشتق مجرد)
The endings 0f Substantivised Adjectives
Or: Abstract Nouns
ستړې،ستړیا،ستړتیا،تنگه ،تنگسیا،تنگسه،توده،سړه درنه،سپکه
مېړانه،سپیتانه،سپینتان ،پښتونواله ،پښتونولي،لږی،ډېری،
ټگي،درغلي،خېښي،خپلوي،لویي،ستروي...
د پایلو په تړاو تر ستاینومبېلنگونو (مشتقات وصفی) روسته د نومبېلنگونو دا ډله ځکه تر شننې الندې نیسو چې د
چار ومانا له پلوه ورسره تر نورو بېلښتي (اشتقاقي) ډلو ډېر نژدېوالی لري او تر بشپړ بریده ترې له ځانگړو پایلو
سره را زېږېدلې او له همدې کبله (څیزنوم شوي) ،او بیا (پرمانانومونواوښتي) بېلنگونه بلل کېږي.په دې کې هم څه
اړنگ بړنگ نشته چې ډېری ستاینومونه هم پرخپل وار له څیزنومونوآره اخلي،د چاخبره دغلته یودوراني (سرکل)
بهیر ترسره کېږي ،لکه :کور←کورنی←کورنۍ؛پسرلی←پسرلنی←پسرلنۍ (بهاریه)؛مهال← مها لنی← مهالنۍ
(نشریه-نشرات موقوته)؛ کال← کالنی ←کالنۍ (سالنامه)؛ باران ←بارانی← بارانۍ (پارسي :بارانی) او نور
لوښنونه (اسمای آله).
په دې لړ کې ځینې آرستاینومونه له یوې نیمې پایلې،لکه (-یز )...سره بېلښتي بڼه را خپلوي،خو له څیزنوم چار
سره،په نورو ټکو ،په همدې موخه رغېدلی بېلنگ ،لکه لنډ← لنډیز؛ بند← بندیز؛ وره ییز ( دوراباڼو ډله)؛وړاند-
وړاندیز...
دادی ،دلته دمانانومونو اړوندې پایلې ( پسوندهای اسمای مجرد) له بېلگو سره وړاندې کوو.
زور ( )a-او اوږده-ې ( )e-له لویه سره د پښتو له خورا ډېرزېږو روستاړو یا پا یلوڅخه گڼل کېږي .ځکه له
(َ -)۱
دغو دواړو پایلو سره هر ښځینه ستاینوم هممهاله مانا نومیز چار راخپلوي،لکه :ماته (شکست) ،بده (بدي)؛ ستړې
زور) پای او(-ې) پای ښځینه ستاینوم له اوړېدا سره مانانومیزه
ستاینومونه پر او(-ی) پای نرینه ستاینومونه هم پر (َ -
پایله راخپلوي ،زور-پای بېلگې،لکه :تود-توده ،سوړ -سړه ،خوږ-خوږه ،تریخ -ترخه،وران-ورانه ،ودان-ودانه
یامات-ماته،،کلک-کلکه ،ټینگ-ټینگه ،درون-درنه ،سپک-سپکه...؛
له (ی-ې) بدلون سره ،لکه :ستړی-ستړې،لوی-لویه ...چې جوړه جوړه تړښتي بېلگې بېخې ډېرې ،لکه :ماته گوډه،
ښه او بده ،ماته گوډه ...یا د باچاخان وجیزه (سپوره وي ،که پوره په گډه به یې خورو) او یا درنه سپکه (ویل) ،په
دې جوړه گړنو کې :پالنی تل خپله درنه او دبل سپکه وایي ،یا پالنی او بستانی چې وزگارشي ،خپلې درنې او دنورو
سپکې راواخلي؛یه دې پندیه متل کې :خپله درنه او دبل سپکه ویل سم کار نه دی ،د ستر خوشال کوم شعري بیت
ورته متل گرځېدلی :خوشال خټکه ،په درنو دروند په سپکو سپکه! او رحمان بابا په یوه بیت کې دواړې گړنې سره
په څومره رنگ و خوند غاړه غړۍ پېیلې یا (تضمین) کړې دي:
څوک به سپکه ،څوک درنه راپسې وایي
زه رحمان په درنو دروند ،په سپکو سپک یم
(- )۲ي ( )i-چې ترډېره له ستاینومونو مانانومونه رارغوي،لکه :گراني،ارزاني،مرگاني یا مړکندي (مرگونی)،
وراني،وداني (په دویمه مانا ،عما رت ،یا تعمیر پژنومیز چار راخپلوي)،ټگي،درغلي،دښمني ،تربگني،اړي (ضرو
رت؛ صر فه)،اړایي (احتیاج ،نیاز مندی) ،بډایي ،خېښي ،ښادي ،اساني ،یا سوا ني ،شا فیف ،له انگرېزي ،او د دولت
لودین له پښتو ژبا ړې سره)؛
(-)۳ی ( :)ay-لږی،کمی،زیاتی،ډېری،بری،سمی،رغی یا پیتل غاب (قاب کم عمق؛ خوداری ،چاره= رغېدن)...بېلی
( تمیز ،بېلتیا ،بېالو،بېلتون ← صمیم)؛
(-)۴زورکی (∂ )-د ستاینومونو تر څنگ ،له یو نیم څیزنوم سره هم مانانومبېلنگ رغوي :تېره،پڅه،لنډه،اوږده،سره
(سرخي)...؛ پرڅیزنوم اوښتې ستاینومیزې او هممها له ء ډېرگړې بڼې سره (واړه)( :د پښې،مړوند،اوږې ...واړه
هډوکي چې بېځا یه کېږي)؛
(-)۵ۍ (،)y∂-چې له آره په ډېرگړې ښځینه بڼه اړه لري ؛ د گوتشمېر مانیزو بېلگو په لړ کې یې مړغنډۍ (بې
اتفاقی) یو ارکاییک نومبېلنگ برېښي،تر څنگ یې پژ نومیزې بېلگې ← (مرکنډۍ  :د ورمېږ روستۍ شمزۍ چې
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سر ورپورې نښلي) او پخپله شمزۍ (مهره) ،یا مرکونډۍ او هممانیزه یې مارکو نډۍ (خارمغیالن! ) اوگڼې نورې
بیایوڅه کم منگې ښکاري،او ال ښه ترا نومېروړې (قابل تشخیص)  .مانیزې بېلگې یې،لکه :لړۍ،منځۍ(مرکز)،پلنډۍ
د (پال نډه) تر څنگ د(غېږ نیو نې؛ ُکشتی) په مانا،بسۍ (یکی از موهومات)،ایرۍ او ناندرۍ چې (ناندره-ناندرې)
یې هممانیزې دي د (جروبحث طعنه آمیز و تمسخر آمیز) په ماناوو ،رښتینۍ ،رښتمنۍ یا رښتینگۍ (تصفیۀ حساب،
حقیقت جویی،تحقیق) ،مو
نډۍاو مرگا نۍ د لوبو نومونو په توگه په ورته لړۍ کې راتالی شي .همداراز پلرگنۍ،خسرگنۍ،ماماگنۍ،مورگنۍ،نیا
گنۍدرواخله!
(-)۶الف (  )- āچې لږوډېر د کړمانابېلنگونو او نوم مانا بېلنگونو تر منځ یوگډ رو ستاړی یا پایله
تورا(تهمت،
لکه:
(ستاینوموال)،
نڅا،رڼا...؛نوموال
گډا،
ده،کړواله،لکه:زرغا،ځغال،خندا،ژړا،
بهتان،افترأ)،غال،ښکال،سما،زلما...؛
(-)۷یا ( )- yāچې د(-الف) بلگړ ،په بله وینا ،د الف پرمختیایي بڼه ده او ترډېره په ستاینومونو پورې نښلي ،لکه:
ستړ-یا،سم-یا،چوپ-یا (چپ-یا)،غل-یا ،مل-یا(مل-ا)،بد-یا،تنگ-یا (←نوردره)...؛ بسیا (قانع)،جلیا ...هم له
ستاینومیز چار سره؛
مشرتیا،کشرتیا،ځوړتیا،لوړتیا،جوړتیا،روغتیا،رنځور
)،لکه:(-)۸تیا(tyā
تیا،موړتیا(مړتیا)،زوړتیا(زړتیا)،اړتیا،ستړتیا،ستومانتیا،سستیا ،ډنگرتیا،
خوارتیا،وېښتیا،هېښتیا،اریانتیا،زړورتیا،کمزورتیا،ځواکمنتیا،غښتلتیا،وړتیا،څرگندتیا،جوتیا(جوتتیا)،رښتیا(رښتتیا!)،ا
رتیا(ارتتیا)،پراختیا،پرمختیا ،خړپړتیا، ،ړندتیا،کڼتیا؛لېونتیا،مېړنتیا،سپېڅلتیا،پمنتیا ،خیرنتیا ،ناولتیا ،ککړتیا،گډوډتیا...
؛
او بیا چارنوم چورلیځ (محور)سره هم ډېر راځي:
(-)۹توب ( ،)tob-چې له څیزنوم
مشرتوب،کشرتوب،نرتوب،نارینتوب،ښځینه توب،هلکتوب ،زلمیتوب ،لېو نتوب ،پېغلتوب ،کونډتوب،بنتوب،بېلتوب
(← پېغلتون ،کونډتون )...؛له څیز نوم چورلیځ (محور) سره:سړیتوب ،خرتوب ،سپیتوب ،غویتوب ،غړیتوب ،دو
بي توب،ډمتوب،ځناورتوب...؛
(-)۱۰تون ( ،)tun-چې ښکاره بڼه یې له ځاینومپایلې سره همرنگه ده ،خو له آرپوهیز پلوه له(-توب-،تان-،تانه)
سره همآرې اوهمچارې ده اوښایي له الماني ( )tum-اوانگرېزي ( )domسره همآرې اوسي،بېلگې یې:
بېلتون،لنگتون،پیوستون(!)،کونډتون ،پېغلتون ،بنتون؛ په زړه پورې بیا دا چې دغلته یوازې ړومبنۍ درې بېلگې له
ستاینومونو څخه رغېدلې او دانورې درې یې له څیزنومونو،او هغه هم له خپلو انو نومونو سره تړاو موندلی دی!
(-)۱۱تانه ( ،)-āna tد پاسني (-تون) د همچاری او همر یښه،یابلگړاو یاهم د او ښتې بڼې په توگه مانانومیزه پایله
ده،لکه په دې بېلگو کې :کورمانه (منزلداری ،)householdسپیتانه (بدرفتاری) ،تر څنگ یې سپیگتانه د(-گ )-له
ډېرن سره یو کمپېښی گړدودي ځېل دی ،لکه پلواښه او پلگوا ښه) ،مېړانه،ښهانه (خوبی ،بهتری؛ نیکویی)،ښادیانه
(شادیانه) ،گرمانه (جر مانه)  ...؛
(-)۱۲تان (( )-ān tد دوه پاسنیو هغو په لړ کې یوه ورته کمپېښې بېلگه ده چې د د (سپیناوی)یا (سپینتیا) د انډول
په توگه دادینخېل (لطیف اپریدي) له لیکلړه مې راخېستې ده.
-)۱۳( .ینه ()yina؛ مړینه ،پلرینه،مورینه ،کوشینه،وړکینه ،کمکینه،هلکینه ،زلمینه؛ لورینه) ،پلورینه...بیاد څیزنوم
په چورلیځۍ رغېدلي او رغول کېږي ،خو تر څنگ یې پژنومیز بېلنگونه هم لږو ډېر پېښېږي،لکه بېالبېلې ډوډۍ:
نغن،
غنمینه یا غلمینه ،وربشینه ،جوارینه،نسکینه ،وریجینه...؛ د(ینه ( )-yinaبل مانانومیز بلگړ (الومورف) ینه (()y∂na
له غږپوهیز قانون سره سم له خپلواکپای (ا-و -سره راځي،لکه:هوساینه،براینه (ماحصل،دستآورد)،گجوېینه نان
مخلوط از آرد جو وگندم)،بسیاینه،پوخالینه ،ډاډېینه ،وړاندېینه (عرضه ،پیشکش ،تقد یم) ،وړا
ندوینه،غوراینه،جالینه،بډاینه،بوډاینه،لوینه،خوندیینه،پېرزوینه...؛ په لور ېینه ،د (لورینه) هممانیز په توگه بیا هم د
څیز نومیز او بیا مانانومیز (لَور) بنسټ لري.
(-)۱۴ستیا(،)styā-لکه په مېلمستاکې؛ د (کېناستیا،پرانېستیا،بېکستیا ،پیو ستیا ،سستیا ،نېستیا،بېوستیا )...له اغېز،یا
خوږغږۍ د (-س )-ډېرن اټکلېدای شي!
(-)۱۵سیااو-سه ،لکه په تنگسیا او تنگسه کې له ورته ماناوو سره؛تلوسه ،گو نگوسه یا گنگوسه (گونگوسی) ...یې
ښایي ورته ارکاییکې بېلگې اوسي!
(-)۱۶گڼه (،)gáṇa-لکه په ښېگڼه(ښېگړه) کې چې اوس اوس یې له مخې (بدگڼه) دود شوې ده؛ گڼه (شمېر،شمېره،
نمبر ،نومره) ورسره همریښه نه برېښي ،بلکې د (گڼل کړنوم په توگه یوازاد گړ دی.
(-)۱۷گني( )- ganiاو-گنۍ ( ،)gan∂y-که څه هم له تاریخي پلوه ړومبی ځېل آر (و)گړنی اټکلېږي او دویم دایې
داوښتی پېر تراغېز الندې ،هغه هم په لیکنۍ پښتوکې همدا سې ((←غلط مشهور)) رادود شوی اوسي ،خو اوس یې
دا توپیر ارزښت نه لري اوهمداسې جال جال کره بلل کېږي ؛ ځکه پق هم له (دښمني -تر بگني) پرته نورې بېلگې،په
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زورکیواله (-ۍ) راخوندي کړې او ان (ابو نصر فراهي څو سوه کاله پخوا په خپل (نصاب الصبیان  )۷کې (پالرگنۍ)
او (نیاگنۍ) کارو لي(-۳وییپوهنه ،)۲۷۰دپق بېلگې :پلرگنۍ،خسرگنۍ،ماماگنۍچې مورگنۍ ،نیاگنۍ یې هېرې شوې
دي!.
تازه ((غلط مشهوره)) بېلگه والړ دی او هغه داچې یو شمېر لیکوال او رسنوال (وداني اوودانۍ) سره نه توپیروي،
نو اړوتم،د بي بي سي پښتو خپرونې په الر ښودونو او ټولیزو رسنیو کې د نورو بېلگو ترڅنگ داتېروتنه هم ور
ډاگیزه کړم چې ولې گڼه (افراد و جمع) او پېر (اصلي او مغیره)سره نه توپیروي او یوازې دا روستۍ اوښتې بڼه
(ودانۍ) یې داو ښتي او نا وښتي او هممهاله د یوگړي او ډېرگړي لپاره کاروي ،لکه چې وایي :اشرف غني د نوي
څرخي زندان د ودانۍ ډبره کېښووه ،زړه ودانۍ (تعمیر) یې د ۴زرو بندیانو لپاره جوړه شوې ده ...دواړې ودانۍ
(تعمیرونه) به مټې بس شي!
(-)۱۸وال ( )wāl-چې د مانانومیزې پایلې په توگه یې سم له السه دا یوه بېلگه (لنگوال) =( لنگون،لنگتون) پر
الس راغله،که نه د ستانومیزې او څیزنومیزې او بیا ←چارنومیزې پایلې په توگه پوره ډېرزېږې ده.
(- )۱۹واله ( )wāla-له پیلخج سره ،لکه:پښتونواله،پښتنواله (پښتنگلوي) ،مو مندواله،ځاځیوا له،ترکاڼیواله،ولسواله
(رښتین،)۶۱کوشنیواله ،هلکواله ،هډ واله (تنومندی)...؛ ستر خوشال،نه یوازې (خټکواله)،بلکې (مرییواله) هم رغو
لې ،او حمید پسې (مغولواله =دښمني) هم،ان داستاد حمزه (مچواله،سړیواله) هم در واخله،ا و زموږ ور ته پر تلیزې
(قیا سی) رغاونې :هېوادواله،ټولنواله (سوسیا لېزم)،پرگنواله (کمو نېزم)...او د گوهر ډېرکارېدونکی سیاسي نویزی
(نیولوجېزم) ټلواله (اېتالف،کوالېشن).
(- )۲۰والی ((،)wālay-د (-واله) له ورته خج او مانا سره،خو ال ډېرزېږې پایله چې دلته له (-۳وییپوهنې )۲۷۱
(جماع)؛ َکږوالیَ ،مړوالی (موړوا لی)،
یوگوتشمېر بېلگې راخلو :پښتونوالی یا پښتونوا لی ،یووالی ،کوروالی ِ
،رغوالی...چې ډېر لیکوال یې د ریښې(-و) نه غورځوي! .
َ
سړوالی،زَ ړوالی ،ړندوالی،کڼوالیَ ،پخوالیَ ،پستوالی َ
(-)۲۱ولي ( ،)wali-چې د دوه پاسنیو پایلو په ورته کچه مانیز بېلنگونه رغوي:
(-)۲۲گلوي ( )g∂lwi-دا هم له پاسنیو درو پایلو سره همچارې ده،اړوند بېلنگونه یې ،لکه :پښتونگلوي (پښتنگلوي)،
رښتینگلوي،پووندگلوي (مالداری؛کوچي گری) ،پېژندگلوي،ورورگلوي،خورگلوي،مورگلوي ،پالرگلوي،
تربورگلوي ،گاونډگلوي (همسایه داری). ...
(- )۲۳گلي ( )g∂li-او گلو هم پرخپل وار گلوي بلگړونه (الومورفونه بلل کېږي.
(-)۲۴وي ( ،)wi-چې سم له السه یې تش درې بېلگې سهي شوې:یوازې خپلوي (خویشاوندی) ،ستروي یا لووي
(تکبر).
(َ -)۲۵وی ( )way-په دې بېلگو کې :لووی یا ولویي،ستروی یاستروي (بزرگی ،عظمت) ،زگېروی یا زگروا
(نالش) ،سکاروی یا رمی (سینه و بغل یا گریپ)،
(َ -)۲۶اوی ( ،)ā wáy-بېلگې یې،لکه :درناوی ،سپکاوی،ستراوی ،لویاوی ،غټاوی،بداوی،لوړاوی،ورکاوی...؛
(پخلی؛
پوهاوی،خپراوی،رغاوی،غوراوی(انتخاب)،پخاوی
رغاونې:
نوې
تایید)،نړاوی،څرگنداوی،رڼاوی،بېالوی،مخاوی (مخا مخی،تقابل)،سماوی. ...
(- )۲۷انه (،)- ānaبېلگې یې :ټیک+انه= ټیکانه (اجاره؛ وظیفۀ ) ،بیانه،کورمانه( á-امور منزل ،منزلداری
،)house holdمېړانه،ورانه،مشرانه (امتیاز ویژه ی برادر بزرگ درمیراث پدری) ودانه،وړانه،پړانه،ښها نه،
شوپیانه (تهمت؛ خجا لت)،ارزانه او ښادیانه (له پارسي سره گډ)
(-)۲۸گیر ،پارسي آرې پایله اوبېلگه :شوگیر (شبگیر)،برگیر (زکام مواشی) ،هواگیر (آرام) ،داوه گیر ،زودگیر
(غصب) ...؛ گېر ( )gerبیا د (توپ دنده)په مانا د ننگرهار خواته دود لري.
(-)۲۹گېرنه ( )ger∂naپایله له (څیزنوم) چورلیځ سره رغېدلي مانانومبېلنگونه ،لکه :ډاډگېرنه یا ډاډېینه (اطمینان)،
یادگېرنه (یاددهانی ،یادکرد).
(-)۳۰لي،یوه کمپېښې پایله ده ،له یوې بېلگې(سپرلي) د (سپرلو) ترڅنگ چې (د چلندوسیلې د سپوریا سرنشین) په
دویمه مانا پر پژنوم اوړي ،لکه :له اوښتې بېړۍ یوه (سپرلي) ژوندۍ پاتې شوه او نورې سپرلۍ ډوبې او تری تم
شوې.
(ُ -)۳۱ووښ (،)wox̌-لکه په سړي ُووښ (سړیتوب؛ انسانیت،آدمیت) یا هوښ کې چې ویښ سره همریښه دی ،لکه
ویښیار د پارسي(هوشیار انډول په توگه)؛ هرگوره-،ووښه ()wṓx̌a-که ورته جولیزه پایله ده،خو پژنومیز
چارومانارانغاړي ،لکه .مېړوښه (مړوښه) اوله پایخپلواکونج (-ي) سره مانانومیزه کېږي،لکه په مېړوښي
(شوهرداری) کې ،بله بېلگه یې سړوښه (ساړه،سړزوي ،سړزي؛سردی) ده.
(ُ -)۳۱وخه ( )w ṓ xaهم تش یوه بېلگه (ت َودوخه) لري چې (تودوخي) یې یو بل ځېل دی او دواړه (گرمی،
حرارت) ماناوې لري او په کره پښتوکې دویم ځېل د (مرکز گرمی) د انډول په توگه رادود شوې ده .همداسې یې
بډمانیز (سړښت ،سړ تیا،سړوالی .سرزي )...هم ورسره لږوډېر پرتلېزېږي (قیاسېږي)او(سړوخه) ویل کېږی؛
(موخه) بیا ښایي ،له دایکرونیکي پلوه ورته پایله لرلې اوسي!
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(-)۳۲وله ،بېلگې :گډوله (آمیزه،میختگی)،بخوله (ناورین،فاجعه)،مخوله یا جگۍ(عذر وزاری ،الحاح)...؛
(-)۳۳ت (-،)at-گرت-،لت :...نزدېکت،بندیگرت ،انسانگرت (بېنوا) ،خوږلت (بارکوال) ...چې عربي پېښې برېښي.
یادښت :لوږه یا ولږه او تنده ښایي ،ډېر پخوا له (وږی) او (تږی) څخه رامنځته شوي مانانومونه وي؛ په (مړهی،
مړهکه یا مړیکه)کې له (تب دق وسل) مانا سره چې تړښتي هممانیز یې (مړه خوږ) دی ،اړوندې پایلې (-هی-،هکه-،
یکه) سپیناوی غواړي[د پوره پوهاوي لپاره :وییپوهنه]۲۶۵-۲۹۴
 -۴دچارنومبېلنگونو پایلې
پسوندهای مشتقات پیشه یی واعتیادی
Nomenagentis-derivative endings
( )agentivesuffixes
خټگر،ژرنده گړی ،غوټور ،بورڅاڼی ،غورځاوڼ ،گټیالی،گوروان ،غوبه،اوښبه،خربه یا خربون ،اوبی (سقاو)،
ښاروال،ولسوال،ډگروال ،مرستیال،کارمن یا کارمند ،بریدمن ،تورن ،جگړن ،جگړه مار...
یو چار نوموم (نومن اېجنتیس  )Nomen agentisد یوه چار یا دندې ،په څه ناڅه پرلغښتي کړن و بوختیا-او په
ترڅ ترڅ کې روږدتیا (اعتیاد) ،لکه د نشه یي
څښاک وڅکاک_اړوندروستاړی یې هم چارنومیز ( )agentive suffixesبلل
کېږي .بشپړ ډېری هم تر مانانومونو روسته ،په دویمه کچه له چاروالوکړسټو ،او له لویه سره له نومونو ،په تېره
(،څیزنوم شویو) ستاینومونو او اړوندو سټو څخه د بېالبېلو پایلو په نښلونه رامنځته کېږي [وولریښ  .]۷۹د وییکواله
بېلگه یې (په) سربل دی چې وستربل (سره) یې په زغردتیا (صراحت) کې مرسته کوي ،بېلگې ،لکه (په) څمڅۍ له
دېگه په کاسه کې وریجې اچوم او (په) څمڅوکۍ (قاشق) یې خورم.
د بېلښتي (اشتقاقی)چارنومونو ترڅنگ تړښتي (ترکیبي) -لکه د← ټاکنتړنگونو په لړ کې،او خینې آریووستوي
چارنومونه هم مخې ته راځي ،لکه:
غل د (غالگر) ترڅنگ،موچي د(چمیار)،تر څنگ؛ جوال،میا،مال ،ملنگ،ستانه ،پیر،مرید،مشر (رهبر ،سرکرده،
رئیس)...چې ځینې پکې پورویي او یا زاړه (ارکا ییک) بېلنگونه برېښي .دادی ،لومړی یې له کړوالو هغو څخه
راپیلوو ،په نورو ټکو ،له←کړنومونو څخه هماغه لږ شمېر چارنومونه راچاڼوو او بیا ډېری نوموال هغه وړاندې
کوو.
لومړی :کړوال چارنومونه او پایلې:
-)۱ونکی،وونکی(  :)-nkayÚnkay,wÚڅښونکی،خوړونکی ،پخوونکی ،ښوونکی ،زده کوونکی یاد پالوال
(زدایند)...؛
-)۲ونی-،وونی (:)-nay Ú nay,wÚوونی (ویند)،منونی،څملوونی(خواباننده،
خورونی یاخوړوونی (خوراننده) ،روونی...؛کړونی،وړونی (برنده؛ بار؛برده بار) (...وییز ېرمه )۶۴-۲۲۲؛ دغه
پایله لوښنومیزه هم ده.
کراغند
خورند-ه،ویند-ه،گرځند-ه،ترهند-ه،
ده:
یاپایله
روستاړی
ډېرزېږی
-)۳ند(-ه)،یو
یاکراږند←(کږندی)،ژغورند-ه،بهند-ه،کارند(کارا،فعال)،خوځند (متحر ک) ،خځنده (خزنده) ،کرکنډه یا کراکنډه
(خرسنگی از کوه فروغلتیده)؛ کراږنده یا کږنده (کج بحث؛ علیل) ،کراږنده یا کراغنده (بیماریکه به سبب بدپرهیزی
بیما ریش شدت یابد) ،کړند (کوونکی -کرکنډه،د دویم -ک په زورکي (یو لوړ اغزن بو ټی)؛فاعل)،ښووند
(ښوونکی)،زدایند(شاگرد←پالوال) ،زېزند-لېږند (گرامر)...؛ پوونده (مالدار؛ کوچی ) بیا له پخوارا هیسې همدا سې
دود شوی دی؛ دپښتو (-ند-ه) پارسي کړنوم انډول په همدایوه بڼه (-نده) دی،لکه خورنده،خزنده ،بیننده ...که نه ،له
گرداني بڼې (-ند) سره یې ټکر راځي ،لکه خورند،میخورند،خوردند...؛
په هر ډول پښتو (-مد-ه) او پارسي (-نده) کړنوم پایله له تاریخي-غږ پوهنیز پلوه په دواړو او نورو نژدې لرې
خپلوانو ژبو ،ان په الماني کې له آره (-ن) زبادېدای شي ،ځکه نن سبا هم گورو چې په (و) گړنۍ او گړ دودي پښتو
کې په (-ن) پای نومو نو پورې (-د) یا(-گ) نښلول کېږي،لکه (چمن-د ،درمن-د) یا د زیا ترو گړد ودو کړنومروستا
ړي (-ن) پر وړاندې کندهاری دا(-نگ) ټیکاو لري،لکه( :خوړن)او (خو ړنگ)،...په لیکنۍ پښتو کې بیا ترپارسي
(-مند)-( ،من) ډېر دود لري،لکه په (درد مند-دردمن-خوږمن ،کارمند-کارمن) ...؛ ال سرچپه تر (-د) او (-گ) مخکې
د(-ن) ډېرن (ادېشن) هم لږ و ډېر را منځته کېږي،لکه کندهاری یا منځنی (موږ) چې شما لختیځ خواته لومړی پر
(موگ) او بیا پر (مونگ)او هم (زموږ) پر (زمونگ)او ښتی دی! ان پر نړ یوال کچ پر(مگول) د (مغول) له اړونې
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سره (منگول  )Mongolشوی او بیا ترې د ژیړنژاد په مانا ( )Mongoleidهم رغېدلی دی .ان تردې چې تر ډېره
پورې د کمتوان ( )Disabledلپاره هم را دود شوی وو.
-)۴ندی،چې له تاریخي (دایکرونیکي) پلوه د (-ند) یو غځېدلې بڼه ده او (-ندوی) یې هم همداسې درواخله،خوله هرې
غځېداسره یې په چارومانا کې یو توندوالی نگېرل کېږي .د ساري په توگه (خورندی) تر (خورند-ه) یوه پوړۍ
توندوالی را ښیي او (خورندوی ترې دوې پوړۍ)...د (ندی) بېلگې:
کښندی (کشاورز)،گرځندی (پر پیلخج :گردنده،چرخنده،سیار او پر پایخج :کج گردشی) ،غړندی (شورچشم،
نظرباز) ،گډندی (رقاص) ،بېړندی (سریع ،باعجله) ،خورندی (خورنده)،لکه( :نه یې پخپله خوري اونه یې خورندي
ته ورکوي)،غیندی (گاینده)،غیندۍ (فاحشه)...،؛زړې بېلگې:گړندی،کږندی (کج بحث؛علیل) بیا ستا ینومونه
راځي،برندی (دوک) او نویزی توغندی (راکېټ) هم لوښنوم (اسم آله)...؛
 -)۵ندوی،دا پایله هم د(-ند-،ندی) او نورو ډېرو پایلو غوندې ور له مخه تړخپلو اک ته اړتیا پیداکوي :ویندوی،کرندوی
(بزگر)،گرځندوی (سیاح ،تورېست ؛ اړو نده اداري نومونه)،پوهندوی (ترپوهانددوې پوړۍ راټیټ پوهنتوني استاد)،
(قوماندان)،څارندوی
یاسرمحقق)،بولندوی
غړی
لوړترین
ټولنې
ندوی،دپښتو
څېړ
(سکوت،پولیس)،ساتندوی،پالندوی،گټندوی،وټندوی یاسپماگر(صرفجو ،مقتصد)،ژغورندوی ،زېږندوی (ایجادگر،
آفرینشگر) ،بېړندوی (باعا جله؛ عا جل ،امرجنسی) ،مرستندوی ،خپرندوی ،غوټندوی یا غوپه ور (غوطه زن ،غو
اص)،بلندوی (دعون کننده ،داعی) ،لېږندوی ( انتقال دهنده) ...؛
 -)۶اند ( ،)ānd-دا پایله ستاینومونو او چارنومونو په تړاو د عربي (صفت مبالغه :فعال) غوندې د یوې ښندې (مبا
لغې) ښکارندویي کوي ،بېلگې:
ژړاند ،رپاند،ځلبالند ،پېژاند (شناسا؛شناخته) ،بېالند یا بېیتونپال (جدایي خواه ،سېپراتېست)،نوماند (مشهور←مومند)
چې له ماناونج (سېمانتېزم) سره پر چارنوم او بیا پر سیاسي نو َمونه (کاندید) هم اړول شوی دی،ویاند،بهاند،)( ،ځالند،
بالند،یا د ستاینو په توگه بالنده (دختری نو به بلوغ رسیده)؛ د نویزو نو (نیولوجېزمونو) بېلگې یې پرلپسې پر بره
درومي او پر نورنیو نومونو هم او ښتي،لکه :هڅاند ،تپاند،ښوواند (آموز گار) ،پوهاند ،لوالند ( ُمدرس) ،څېړاند،
کښاند(خطاط) ،برسېراند(کاشف ،کشاف)،روښاند (روشنفکر؛ روشنگر)،رغاند ،ژغوراند ،درغالند(شیاد؛
جعلکار)،سهاند( هضم کننده؛صابر ،صبار) ...هاند ،تاند یاتاندوا ند او تاندلبان-د (جوانمرگ) ،هم ورته زړې بېلگې
برېښي؛ بښاندو لوراند د خدایي ستاینومونو (رحیم و رحمن) لپاره هم دودموندلی دی.
دویم؛ (آر) نوموال چارنومونه:
-)۱ر ،لکه باټر د باټو ترڅنگ (الفوک،الفزن)،باټ هم هندي پورویی دی؛ التین  ،لکه انگرېزي انډول یې ()debate
دی؛ په اروپایي خپلوانو ژبو کې ( )r-د چار کړنو مبېلنگ د پایلې په توگه پوره دود لري،لکه انگرېزي بېلگه،
 ، makerالماني( )macherاو داسې نورې_ سالوي (روسي) نامي انډول یې (ربوتر) دی چې نن سبا پر نړیوال
کچ (ربوت) ته رالنډ شوی ،هغه هم د خپپلالسي اتوماتیک یا ماشیني انسان لپاره!
-)۲ی ( ،)ay,-áy-بېلگې :کښی (دهقانگ؛ میرآب)،روی (مادرآل؛ شخص حریص و گستاخ)،نیمی یانیمایي
(نصف،مناضفه)،اوبی (سقاو) ،رېبځی (جاروکش) ،ډا گی (بچه باز،لوطی) ،لَ َوی (دروگر) ،بالکی (پاید ِو مداری و
هممانند)،بانکی یا بانکه (مغروروکاکه) ،ډانډسی یاډانډ سي،کوچی،ډانډولی د (ډانډولۍ)یا (ډنگه ډو لۍ) لوبې لوبغا
ړی،بدی (بدکار) او نېکی (نیکو کار) هم په چارنومونوکې را تالی شي( ،بدی او نېکی) یا (نېکی او بدی) د یو
(و)گړنۍ کیسې لوبغاړي دي.
-)۳ي ،بېلگې :تیي د(دیي) ترڅنگ د(تي ورکوونکې) یا پارسي (دایه) د انډول په توگه،پنډي یا پلنډي ،ډاگي (پسته
رسان)،د مال یا جومات چړي چې چړ (دروېزه کوي) ،چلي یا چلباز،بانگي یا بنگېړی (چرگ)،بگاښي (میا نجی،
صلحجو)،نرخي (ماهر و داور درامور متنازع فیه ،و ارز شهای اجتماعی ،شامل قوانین پشتونولی)،بدرگه یي (بدرقه
یی)،بدلي ،چې بد لې بولي (آوازخو ان)  ،چرسي ،بنگي،چلمي،نسواري،اپیني یا تریاکي،تېلي ،ډانډسي،ټوکي یا
ټوکمار،ټوپکي یاټوپکوال (تفنگدار ،تفنگ ساالر) ،مېله یي (خوشگذران) ،بنډاري (محفل باز)،چړچه یي،چړچي
یاچړچه مار (عیاش وفحاش)،ډا نگیي،چکه چور ،غرغره یي یا لنډغر(...بی بندو بار؛ماجرا جو) ،ډاگي (پسته
رسان)،روښي یاروښه وال(حلوایی) ،کبابي ،درملي یادر ملگر (معا لج؛طبیب یونا نی) ،نایي ،گالبي یا ډم (دُم ،دالک،
سلمانی)،بادي (کسیکه خرمن را در جریان باد پاک می کند؛ تفنگ بادی) ...؛
َ -)۴وی ( ،)way-بېلگې:کروی (چاریکار ،پیشکار دهقان؛ پاسبان کشت و زرا عت) ،لَ َوی (دروگر)، ،روی چې دغه
درې سره بېلگې په ←کړنومونو کې راځي؛ الروی ،چمبی یاچاپه گر(رنگرېز) ...بیا نومبېلنگونه بلل کېږي.
-)۵بون-،به ( )bun,-ba-چې دویم ځېل (-به) د لومړي هغه لنډه بڼه ده ،په هر ډول له پارسي (-بان) سره همآرې
پایله ده،خو پښتو داورسره لږو ډېر بېالبېل کارونځا یونه لري ،د ساري په توگه دواړه پښتو انډوله تر ډېره پووندگر
او بیا (څاروي څر وونکي) رانغاړي او په نورو برخو کې یې دویم ځېل (-وان) او یاهم (-وال) ځاینا ستی کېږي .د
د پاڼو شمیره :له  12تر16
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

(-بون-،به) بېلگې :غوبه ،غاوچي یا گوروان (گله بان ،پاده وان)،او ښبه-او ښبون (شتربان،شترچران)،لېربون-به
(شبان بره،بره چران)،وزبه (بزچران) ،خربون (خرچران) ،اسبون (آسپ چران)،گډبه (شبان رمۀ گوسپندان)،
شېربون یا زمر بون (شیر چران)...؛ (ښرخبون) او (خرښبون ) یې د (سړبن) د دوه گونو زامنو په تو گه (←پښتو
او پښتا نه )۴۶۸...تر ټولو لرغونې بېلگې دي؛ شپون -شپه (شبان) بیا له آره پسوبانه<پشوپانه<ول (مورگنستیرن)؛
همداسې د ورته پایلې نور کارونځي او بېلگې :کوربه (د مېلمه پال په توگه)،الربه (بدرقۀ راه ،رهبر)،لرگبه (چوب
شکن؛چوب فروش) ،خسبه یا بوټبه( ،هیزم کش) ،خټبه یا خټگر،اوړبه (آرد فروش) ،گوډ به (کاریزکن)...؛
-)۶چي ،له پارسي او تورکي سره گډ ،خو اوېستایي (هونریانچو :هنرمند ،ماهر) آریاني هم رازبادوال شي،بېلگې:
نندارچي (تماشاچی)،غورچي یا غوراډپی (ال فوک) ،اتڼچي،بگاښچي یا بگاښي(میانجی و صلحجو)،مرغېچي (نگهبان
کشت و رانندۀ پرده گان ازآن)،غاوچي (دادخواه؛پاده وان،گله بان)(...وییپو هنه)۳۰۱
-)۷گر-،گار-،کار-،گری-،گرندی،بېلگې:خټگر (گلکار)،وېشگر (موزع،منقسم) ،چجگر یا مسلي ()،پنډولگر (پنبه
چین)،لوگر-ی،کرگر ،کروندگر ،کښتگر،یابز گر،کارگر یا کاریگر ،زرگر،زېریگر یازېریگرندی (مژده رسان)،
چاړه گر،چمگر یا چلې ،درغلگر (خدعه کار) ،کوډگر (جادوگر،سحرگر(مداری،حقه باز)،پاړوگر یامره یي
(مارگیر)،بیزوگر (شادیوان)،بزوگر (شبان بز)،اشرگر یاپگړه یي (حشر گر)،مالزگر یاخوشامند گر (چاپلوس) ،ښېوه
گر (طناز)،چوغلگر ،غالگر یا غل ،دروېزگر ،بسپنغاړی یا سوالگر (سایل ،گدا،گدایی گر) ،کچگر (پیمایشگر؛ نقشه
کش؛جریب کش)،خوالگر (همراز)؛ گرگر (ظالم)؛ له غبرگغږ ډېرن سره ،لکه ملگری،وارگری ، ،غاړه گری یا
پلویځ (پلوان شریک دمگری)،څوگری السگری (دستیار)...؛شلگری (نیزه ساز؛ نیزه باز او یو ځاینوم)،مره یي
یاپاړوگر (مارگیر) ،ټلگری،چلگری یا کڼیوال (گلیم باف)،له زړواوکمپېښو چارنومونو گڼل کېږي؛ گگر
(آهنگر)،لولنگر او داسې ورته رغا ونې بیاسپیناوی غواړي...؛د نویزونو په لړ کې :بنسټگر (بنیاد گرا؛ بنیا نگذار)،
نوښتگر ،پیلگریا پیالمگر (آغاز گر) ،نیوکگر (منتقد)،نیواکگر (اشغالگر) ،بلو سگر (تجاوزگر)...؛
(-گار) هم د (کار) همریښه برېښي ،له همدومره توپیر سره چې (کار) تر ډېره ،په تېره پښتو کې د یوه ازاد گړ په
توگه تړنگونه رامنځته کوي،لکه کښتکار،وستا کاریا پښ (آهنگر)،بدکار،پخلیکار،سرکار خپلکار،جنایتکار ،یاله (-
ی) سره ،لکه :ډېرکاری،ورا نکاری...؛له پارسۍ سره گډ چې د روستاړي پرځای مختاړی لري ،لکه:بېکار،
همکار...؛ پښتو د(-گار) یوازې یوه بېلگه وزگار (بېکار) لري او بېگار بیاهم په دواړو اونورو افغاني ژبوکې دود
درلودلی ،پښتو (اگار بېگار) هم له یوڅه پراخوالي اوتوندوالي سره رامنځته کړی دی؛
پرهېزگار،روزگار،پروردیگار...؛
-)۸گړی،له آره د (-گر-،گری-،گرندی) همچارې پایله ده،بېلگې :ژرنده گړی ،وار گړی (صاحب نوبت)،بانگېړی یا
بانگي(چرگ)،اشرگړی یا اشرگری،منځگړی ،یا درېیمگړی ،ضامنگړی (تره کی)،زېریگړی (زېریگر،زېریگری،
وراگړی (وراباڼی یا وره یي)؛ نویزونه :یوگړی-ډېرگړی (مفرد-جمع)؛ زومگاړی (کسی که داماد را تاخانۀ عروس
همراهی میکند) هم ورته پایله ده؛ ستاینومیزې بېلگې یې،لکه :نیمگړی،ځا نگړی...؛ (-گرکی) هم ورته پایله ده ،لکه
په (مینه گرکی) د مینه ناک او مینه وړي په مانا.
-)۹گرندی ،د پاسنیو دوه درو پایلو همچارې پایله ،بېلگې :زېریگرندی) ،گوا ښگرندی ،گواښگر یا
گواښگری،تولگرندی یا ورمندگر (داورَ ،حکم)،اشرگر ندی ،وېشگر ندی (قاسم)،زېریگرندی،دېوا لگرندی یادېوالغود
(پرنده یی که با منقارش دیوار را سوراخ میکند)...،؛تلوارگرندی یاتلواري (باعجله؛ تیزگام) بیا ستاینوم راځي؛
-)۱۰گیر،پارسي پورپایله ده او زیاتره ستاینومونه رغوي،لکه:پرواگیر(بااعتنا) ،هواگیر (خوښ خوشال)،
بارگیر(حیوان باری)،بادگیر ،برگیر (زکام مواشی)؛ چار نومیزې بېلگې یې :څوگیر (مترصد؛ کمین
گیر)،سوالگیر،داوه گیر(دعوه جلب ،مدعی)؛ هواگیر په دویمه یا مجازي مانا پر ستاینوم (خوشال،سوکال) اوږي،لکه
د سبزعلي خان په سندره کې (زړه مې هواگیر دی)...؛
-)۱۱مار-،ماره،یوازاد کړ گړ (وهل) هندي آرې پایله ده چې له (کاموال) لوټمار (کلخکوب) لوښنومیز چار سره پوره
اړخ لگوي اوپه دویم چار و مانا (غارتگر) بیا دومره نه،د همچارو پایلو په پرتله ښنده او ټینگار رانغاړي،لکه د
خټگر-خټمار ،بډیخور-بډیمار ،کچنۍ -کچنیماره...؛ ټولیزې چارنومیزې بېلگې :بچیمار (حر یص) چې آره یې ښځینه
بڼه بچیماره یا بالربه ښځه ده چې له بیو لوژیکي اړتیا سره ډېرخو رې (حریصه) وي ،بغریماره ،کچنیماره یالکیماره
(فا حشه) ،جلۍ مار (دخترباز؛ زنکه باز)،چړچه مار یا چړ چه یی (الأبالی،عیاش و فحاش و بی بندو بار)،دوپړه
مار ،دبله مار ...هم ورته کرکتر ونه دي ،تبله مار یا دوکړه مار (طبله نواز)،بډیمار (رشوه خور)،خوړه مار(پرخور؛
رشوه خور) ،ټېلمار (کراچیوان؛ زنبیل کش) ،وستار (بنجارۀ سیار) ،پېښه مار (مقلد؛ ممثل ،نما یشگر) ،پښمار (دمزن
آهنگر)،ازمار (مکار،حیله گر)،سوټه مار یاکوتکمار،تیز مار ،ډوزمار (گوزک؛ الفوک)،کنځلمار ،سندرمار (کاروان،
عابد)،دوړه مار (دروغباف)،داړه مار یا شوکمار (رهزن)،گوړ مار ( ُگرپز)،پېړمار (عصاره کش از نیشکر) ،ډوډیمار
(مهمان نواز) ،جگړه مار (جنگ آفروز،جنگ ساالر)،ونډیمار (قصاب) ،النجمار (دعوه جلب،نزاع آفرین)  ،سوکمار
(مشت زن ،بوکسر)،جرگه مار،جرگتو یاجرگه یي...؛تریمار (گرمی وحرارت شدید) چې بډ (ضد)یې تڼکار(برودت
یا سردی شد ید)راځي)،او داسې نورې بېلگې بیا اله ماله په چارنومونو کې نه راځي (وییپوهنه )۳۰۳؛
د پاڼو شمیره :له  13تر16
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

-)۱۲وال ،داپایله د ستانومیزې او څیزنومیزې او بیا چارنومیزې پایلې په توگه پوره ډېرزېږې ده،په تېره د نویزونو
په برخه کې .اړیکنوچارمیزې بېلگې :بنگړیوال (چوری فروش،جت) ،ستایوال (خطیب؛ مداح)،انډ یوال ،)،پیمال وال
(اهل پیشه)،هټیوال،کاروال یا کارواال(ضد بیکار)،چاروال (فعال؛فعل معلوم) ،پازوال (وظیفه دار،عهده دار؛
مسؤول) ،روغه وال (بر قرار کنندۀ صلح)،جرگه وال،جرگه یي،...کډوال (خانه بدوش ؛مهاجر)،جوپه وال (کار
وانی)،بدرگه وال ،بدرگه یي،...څوکیوال (چوکید ار،پهره دار)،کوټوال(،سپا هی،سرمامور سابق)؛ نوې بېلگې:
لیکوال،څېړنوال ،ویناوال (سخنران) ،،زد کړوال ( تعلیمیافته)،لوستوال یالوستونکی (با مطالعه)،ځمکوال،پانگوال،
ویناوال ،گډونوال،برخوال ،مینه وال ،بڼوال یا ملیار،مرییوال (برده دار) ،بنسټوال یا بنسټگر (بنیانگذار) ،کوټو
ال،زېرمه وال (تحو یلدار؛ دارای پس انداز دربانک) پوهنوال (اسوشیټید پرو فسور)،ښاروال،بندروال (رئیس امور
بندری)،بریدوال (سرحدار) ،درستیزوال ،څارنوال،ډگروال،پاسوال ،خبروال (محرر قا ضی)،ولسوال،وسلوال،
روغتیاوال (سرطبیب یامسؤول امور صحی)...؛ لېوال(مشتاق،عالقمند) دلته یوه زړه بېلگه برېښي چې
ښایي،د(لیل،لېیل)کړ نوم وي!
-) ۱۳واال ،چې د څښتنولۍ او کاروکسب جاج رانغاړي ،او تر (-وال) زیات هندي رنگ لري او په (و)گړنۍ پارسۍ
کې هم ډېر دود لري ،بېلگې :کورواال(خانه واال؛ زن واال)،بټۍ واال (داشبان ،خشت پز)،خرواال (خرواال،
خرکار)،ترکاري واال (ترکا ری واال ،ترکاری فروش) ،انگورواال(انگورواال ،انگورفروش)،هټۍ واال،دوکان واال
چې ادبي پښتو یې هټیوال او پارسي هغه (دکاندار) راځي؛ خو بیاهم پښتو بېلگې ترې ډېرې دي او گړنۍ او لیکنۍ
دواړو ډولو کې ارت و بیرت دود لري ...همداراز (رښتین )۷۳؛
-)۱۴وان ،چې له ادبي پارسي (-بان) همریښه انډول گڼل کېږي،بېلگې :بندیوان (زندانی؛زندانبان)،باغوان (فروشندۀ
میوه جات)،د پارسي (باغبان و باغدار) پښتو انډول (بڼوال) دی،پالېزوان،گاډیوان (گادیوان)،جاله وان،دروازه وان
(در بان) ،بټیوان یا بټیاری دبټ (د نینوکړایي واال) -بټۍ که څه هم د پایلې له مخې یو کوشیننوم دی ،خو دجاج له
پلوه له بټ څخه لوی دی ،خپلوان (خویشاوند) هم اړیکنوم راځي...؛گوروان (گله بان ،پاده وان) ،د رښتین پر اند له
آره (گورموان) وو او راروسته ترې (-م)-غورځېدلی دی؛
 -)۱۵لنډ-و (،)u,wu-بېلگې :څارو یاڅوگری (مترصد؛ کمین گیر) ،بگتو (بگتۍ جوړوونکی او بولونکی)  ،شپېلندو
(له -ن ډېرن سره) :د شپېلۍ مار (نینواز) هما نیز،الپو،کړتو (یاوه گو)،الپو،باټو،سادو،ساندو (سانده بول)،برماڼو یا
بڼ ماڼو (وحشی ،وحشت آور)...،؛کړاوو (مشق کننده؛جمناستیک واال) له دوه څپیز(کړ او) چورلیځ سره درې څپیز
َکړاوو (زجر دهنده) له ←(-اوو ) پایلې سر ه تړاو لري؛
 -)۱۶اوو( )āwÚ-له ښندې سره ،بېلگېَ :کړاوو (زجردهنده)،جرگاوو یا جرگه مار ،مرکاوویامرکچي (مصاحبه
کننده)،نکالوو ،گړاوو یا گپاوو یا گړباوو،خرڅاوو (خراج؛فرو شنده)،څکاوو (جاذب؛ تمباکو کش)،لړاوو
(جنگره)،جگړاوو یاجگړه مار،خنداوو (پرخنده)،دوړاوو (کذاب؛یاوه سرا؛سبزي پختۀ بی روغن)،غوړاوو ،غو ړه
مال ،یاچپړوس)،پېښاوو،چپاوو د(چپاوي،تاالنگر) ښندیز ځېل،چړ اوو (قتال،سفاک؛ پنډاوو بیا درچرگ ستاینوم
دی(...وییپوهنه )۳.۶
-)۱۷ازې (،)āzay -بېلگې :استازی د کمپېښي او ناکره بل گړدودي ځېل (استو ازی) تر څنگ له (پیام رسان،
پیغمبر،رسول؛ نماینده) ماناوو سره؛ (یوازې-یوا ځې-بیا زې-بیاځې) بیا ستاینوم او (متیازې -میتیازې) له یوڅه
غږونج او چارو نج سره سره ورته رغاونې برېښي!
-)۱۸یال-،یالی زاړه او نوي چارنومونه او هممهاله ستاینومونه رامنځته کړي :پق خبلاير د (سخنور،زبان آور) او
خبریالی د(نطاق؛ خبرگوی یامخبر،عیبگوی) په ماناووراخوندي کړی او نن سبا د(راپورتر) ،په مانا دی،پالیال
(وفادار)،مرستیال (معاون به اصطالح اداری) ،غوټیالی (حمله آور) ،گټیالی (یوکورنی غړی چې کار وگټه لري)،
غوریالی _ (_ γw∂ryāláyالفوک و لطیفه گو) اوله اوږد-و سره غوریا لی (جاغوردار)،ځونډیالی (پوپکدار؛
پوپکساز)،پامیالی (متوجه؛ هوشیار؛ صا حب نظر)،غړیالی← ږوب (عضال تی؛ تنومند)،ربړیالی (رنجبر،کوشا،
کارکشته) ...؛ پرلپسې ډېرېدونکي چار-او ستاینومیز نویزونه او بیا لنډنومو نه زیاتره د (خبلاير) پر بېلگه بې (-ی)
رغول کېږي او وگړني یا پخوارغېد لي هم همداسې رالنډوي،لکه:
نومیال،ننگیال،فرهنگیال،دودیال،زملاير،تولاير ،بلاير ،زغر یال (شخص،یا عرادۀ زره دار و زره
پوش)،برمیال،پتیال،هڅیال ،رزمیال (رز منده)  ...،؛ د ادبي بېلگو(ننگیالی ،فرهنگیالی) نتیالۍ) مخینه یې تر ستر
خو شاله پرشاځي ؛چاپېلاير (محیط) له ورته پایلې سره بیا یو بېلښتي څیزنوم را منځته شوی دی
-)۱۹لي-،لُو ،بېلگې :کوټوالي ،سپایي (سپاهی) ،چلي (فریبکار)،سپرلي (سواری هروسیلۀ ترانسپورت عامۀ
سافربری؛فعل سواری) ،سپرلو (مانند سپرلي؛ سوار اسپ ،بویژه نیزه باز)...؛
-)۲۰انی-،النی،بېلگې؛ سیالنی (گشتگر ،گردشگر،جهانگرد ؛ سیالبین؛ تماشاچی منظره و یاحادثه )،کرالنی
(کشاورز)،بل ځېل (کرالڼی) یې (یکی از ساللۀ پنجگانۀ پشتونان که پیشۀ کشاورزی به آن نسبت داده می شود)...؛
-)۲۱تو(،)tu-داپایله هم پر خپل وار د چا -او ستاینوم تر منځ گډه ده ،بېلگې :جرگه تو یا جرگه یي،برجستو یا بېلرغو
(فساد پیشه) ،چمتو (حاضر وآماده) ،نامتو یانوماند (مشهور ،شهیر ،نامور) ...؛
د پاڼو شمیره :له  14تر16
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 -)۲۲تي،بېلگې:روژه تي (روزه دار)،بوزه تي یاکوژه تي ( ناروزه دار،هردو مشتقا تی قیاسی از روی واژۀ
قبل)،جرگه تي یاجرگه تو،پایالتي (فسادپیشه)،بنگتي یا بنگي (معتاد به بنگ کشی)...؛ انگړاتي بیا د پټپټاني په مانا
ورته پایله برېښي ،خو له څیزنومیز چار سره ؛
 -)۲۳باڼی،بېلگې :ورباڼی (دربان) ،وراباڼی ( عضوی از جمعیتی که عروس تا خانۀ داماد همراهي میکند) ،این
جمعیت را (ورا و وره ییز) گویند،څرخباڼی (بازیگر ،رقاص)،گوډباڼی (دستیار سفر کننده یا
گردشگر)،اشرباڼی،اشرگری یا اشرگرندی (عضوی کار حشر)،کټباڼ-ی (بافندۀ چارپایی) چې هممهاله د(بڼل) یو
کړنوم هم بلل کېدای شي،غویباڼی هم د یو بوټي نوم دی؛غوباړی (خرمگس گاو و دیگر مواشی) کېدای شي ،هم له
آره (غوباڼی) اوسي!
-)۲۴څاڼ،څاڼی- ،څاندی  ،بېلگې :بورڅاڼی یا مېوه څاڼی(میوه چین)،وږیڅاڼی یاوږیڅاندی (خوشه چین) ،یا یې
هممانیز وږیچن؛ نوي پرتلویز ونه (قیاسي) رغا و نې یې :انگورڅاڼی ،پومبه څاڼی ،گلڅاڼی...؛د (-چن) تر څنگ(-
چاڼ) یا (-چوڼ ) هم ورته پایله برېښي ،د خوشال په شعرکې (غوره چوڼ) راغلی چې رارو سته پر (غورچاڼ
(منتخب ،گزینه ،گزیده) راړول شوی ،لکه د احمدشاه بابا (شعري غورچاڼ) او داسې نور.
- )۲۵من-د(،)man-d-زړې بېلگې :دښمن ،میرڅمن ،واکمن (شاه)...؛ نوې ،لکه پوځي-پولیسي نومونې :بریدمن،
ډگرمن ،ساتنمن،څارمن؛ واکمن په نوې مانا (باصالحیت،اتاریټي)،کارمن-د (مامور) ،هنرمند...؛ (من) له امیر کروړه
تر گگیا ڼي د یوه خپلواک گړ یا ویي په توگه هم کارول شوی دی:
غشی د من مې ځي برېښنا پر میرڅمنو باندې... تر اول ال په منونو پرې افزون شه -چې صحت د عشق له درده زما من(!) غوښت-)۲۶ن ( ،)an-بېلگې :ژباړن (ترجمان ،مترجم) ،قضایي :گرویږن (پوښتونی؛ مستنطق) ،پوځي-پولیسي :تورن،
جگړن ،څارن؛درغلن (جعلکار،متقلب) ،درو هن (ټگمار) ،فریبکار ،چلباز) ،ډونگن،یا زونگن ()زونگ زون
کننده،دوړن (درو غباف،الفزن،گلیم باف)؛ شډلې بېلگې چې د استاد رښتین په دې بېځایه ورمند (-ن) له آره همدا
راز (ستاینومیزې-چارنومیزې) رغاونې کوي :گړینگن ،تیزن ،پسکن ،ډرن ،غرتن...؛
-)۲۷ری ( ،)ray-بېلگې :لوټېری (لوټمار)،جنگېری (جنگره) (رښتین ،)۸۲غولټېری (د سپي لپاره :مزار دره)...؛
-)۲۸ړی (،)ṛay-بېلگې:خونړی () ،خونکار ،سفاک)،چنگړی (شخص بد معامله و جنجالی) ،چوپړی یاچپړاسي...؛
 -)۲۹اوڼ (( ،)āwáṇ-غورځاوڼ (تره خېل،یوسفزي) د (کوټه والو (غورځالوو) د
( مردی باجهش و جنبش؛یکی از اعضای و فعالین حزبی یا سازمانی) ،یا د استاد رښتین په خبره شډلې بېلگې:
متراوڼ (متیازن) ،غوالوڼ (غولن) ،تیزاوڼ،گوزاوڼ یاچونگاوڼ ،ډرناوڼ،پسکاوڼ...؛ښځینه پسکاوڼه یا غونځه
(درخت دوالنه،شبیه شبیه درخت آلوبالو)...؛
-)۳۰ار(،)ār-بېلگې :پوزیار (بوریاباف) له کره ځېل (پوزی)،نه له (پیزی) ځېله چمیار د (موچي) لکه مالیار هندي
آره لري،وستار د (تاجر) په مانا له وسته (بسته او متاع تجارتی) څخه دغه رغېدلی بېلښتي چارنوم له کمپېښو نږه
پښتو وییونو څخه گڼالی شو  ،دوتنیار (صحاف) پشتی ساز) هم ښایي ورته چارنومیز بېلنگ اوسي او له (دوتنه)
بنسټ څخه رامنځته شوی او نن سبایې ما او استاد صمیم د (فا یل ،دوسیه) په ماناوومانا ونجویزونه هم رادود کړي
دي ،بټیار د بټیوان اوهم د خښتوبټۍ واال د هممانیزونو په توگه له هندي آرې سره سره را خپل شوی ،ویښیارهم
کېدای شي ،د پارسي (هوشیار) پښتو انډول وگرځي( ،پوهنیار ،څېړ نیار) نویزونه هم همداسې درواخله؛ زما
گړویزی (لړم یار (مادر کیکان) بیا یوڅرگند تړښتي څیزنوم دی!
-)۳۱ځن یا-زن له پارسي (-زن) څخه راخپله شوې پایله له دې بېلگو سره :المبوځن-زن ،ښکارځن ،تورځن ،نښان
زن...؛
-)۳۲ون ( ،)un-بېلگې :پق مرستون د (مرستونی) هممانیز ،خو پاسلون ( پهره دار ،محافظ) د ( پاسلونی (منت
گذار) هممانیز نه راځي...؛
-)۳۳چي ،له کوشیننوم ،او لوښنوم سره شریکه پایله ده او آره یې د اوېستا هنر یانچو (هنرمند،ماهر) په السوندآریاني
او ښایي،تورکي هم راڅخه پورکړې او سي،نه سرچپه؛ زموږ بېلگې :بگاښچي یابگاښي(میانجۍ،صلحجو)،مرکچي،
توپچي،جارچي،غاوچي یا غاوی(دادخواه) ،باورچي(قاصد)چې پېښوریان دپورویي په توگه د(پخلیکار) په مانا
کاروي،تورمچي ،ډولچي ،سورنچي ،او(تواچي) هم پارسي (طبقچي) اېسي!
له-ی سره ،لکه :مرغېچی (نگهبان کشت ورانندۀ پرندگان) ،یا لوښنومونه ،لکه :مرغچی (گلوبند مروارید)،مرغچچی
یا کونجکه (خرمهره)؛ یاله لنډې-ي سره چلمچي (-لگن با آفتابه به حیث ظرف دستشویی)؛ موچي هم کېدای شي ،یو
زوړ بېلښتي چارنوم اوسي!
(- )۳۴ور ،پایله د ستاینومونو په لړ کې یو نیم چارنومیز رنگ راخپلوي یا رغوي ،لکه :ژوبلور (جنگ
آور،سرباز←پخ ،)۴۱باټور الفزن)،غوټور یا غو ټندوی (شناور ،غواص) ،زورور،ژبور ،خولور او داسې نور
ستاینومونه چار نومیزه ځانگړنه ترالسه کوالی شي ،که :خېټور ،نسور ،گېډور(پرخور)...؛ همدارازشډل
چارنومونه(...وییپوهنه )۳۱۰-۳۱۱
د پاڼو شمیره :له  15تر16
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پوهاند دوکتورم.ا .زیار
اکسفورډ ۲۶-دېسېمبر۱۸

د پاڼو شمیره :له  16تر16
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

