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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۲۷/۱۲/۲۰۱۸ پوهاند دوکتورم.ا. زیار
 

 

 کړپ – دویم
 

 ېپایل ېوییرغاونیز
 

 (Wordformational endingsواژه ساز ی)پسوندها
 

 یوکړپ -یومبړ
 

 (یمشتقات فعل ی)پسوندها ېپایل تيښلېب – نومړک
 

Deverbative endings 
  
 

اسانه الر د  ړې)صرف( دزدک ېهوپړاو بيا گ ېويښتوپښد پ ېبرخه ک ړۍمه مو په لوم۱۱اکتوبر پر  رې]د ت 
 اړلپاره و ېهم د د ې)ساختار لغوي( پايل ېدوييرغاون ېپه دويمه برخه ک ،یده، داد ژندنهېپايلو  پ وياړوندروستاړا

پوره  ېک هړاو اسانه زدک هډپه لن خړا تيوريکي ېينړا ېدويم ېد دغ توښدپ ېاوليکوال تر والړزدک ېکوو چ ېند
 ېقاعدېاو ب ېچلېبرابره زياته ده خو هومره پ وڅ( هغو یتر )صرف رهېهم د دغو پايلو شم هڅشي. که  یستاېاخ هټگ

 ېهست ونيست له وييپانگ  ې)گرامره( هم  د ژب ېويښلنپوهان تر پ وټ-نه ده. نن سبا ژبپوهان او ژب
(Vocabulary) وزمه مفاهيمو( يو )نوح( تخنيکي جاجو نو )-دنويو علمي ېتربل ځور کهځ کوي، هټسره غو
 ېد پورپانگ ېچ  یش یداېاو پاي یداېرابچ ېنځ  ېژب ۍليکن ېغه  دوديالهما ېاو يواز ی) توپان( رابهاند د  پانڅ
 ![ی( پانگه هم ورسر هم پرکار واچوېنو-دوديړگ-هړ)ز ېگونېخپل در نگڅتر
 

 کړپ-دویم
 ېپایل ېوییرغاونیز

 (Wordformational endingsواژه ساز ی)پسوندها
 یوکړپ -یومبړ

 (یمشتقات فعل ی)پسوندها ېپایل تيښلېب-نومړک
Deverbative endings 

 
 ېد وییرغاون ې( رغوي،یانdever-batives) نومونهړاوک ليښن ېپور ټېسړاوک ښېریړپه ک ېدي چ ېهغه پایل دا

مصدر(او پرخالف تر ) ېاو نومونپوهن ېلیدتوگ ېد دودیز ې؛ چ يېږک تهځرامن خهڅ)فعل( ړدا وییپانگه له ک ېکړپه ل
 .يړ)مشتقات( رانغا لنگونهېب ړدرست ک ېل مصدر(،)صفت فاعلي(او )صفت مفعولي(  پور)حاص

 وندوپایلوړله ا لنگونهېب( ۳۷)دليې( سره رغ-( او )خور-ړ)خو وښله دوه غبرگو ری ړ( کلړپه توگه د )خو ېلگېب ،دیداد
هم له تاریخي  هڅکه  ؛ېاو دو یمه وسمهال يېږبلل ک هښری ېرمهالېت ېی ړۍلوم ې( راخلو چوقاموستښسره له پق)پ

-۱۰۱. ]وییپوهنه ید یهم بدل شو خړمهالیز ا  ې( سره یړ-)ۍر( له غبرگژب-( وه او د )-)خور ۍمب وړپلوه داهم 
۱۱۵] 

-زَور ) رهډېنوُمونه تر  تيښلېوندبړا ېسره سم  ی ېقاعد ېولیزټله  ې( سره چxoṛ-ړ)خوټېس ېرمهالې: له تړیلوم
a-ولډ ېپه  الند لوي،لکهښپایلو سره ن لوېالبېله ب ټېنومسړک لېالبېپه توگه ب خپلواکړسره دت ښېیر-ړ(له خو : 
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 یسره؛ناپا ېل( پایل-په ملتیا،له ))∂( خپلواکړ(او تaخپلواک ) ځ)مصدر(،د من یناپا-)خوردن(  لړ+ل= خوړخو( ۱
(infinitiveد یوه تخنیکي ترم په توگه د یوه ک )ړاو دگردان شوي ک یيښواله را)فنکشن( ناپاین،چارړ(finitive )

)محدودوي(،خو  ويډچاروماناهم نه را لن ېی ۍولټاو  خونهړا ونيړاو لېالبېنور ب ېمهال،بلک ېنه یواز ،ېپرخالف ی
 نومړ)مصدر( د یوه کیکبله  ناپا ېله همد -کويذهن ته رابولي یا تدا عي  يړد س ڼېگرداني ب ېولټدغه 

(deverbative په توگه )نه د دویزوا لو په  ي،ېږرغول ک ېنځ( -ړ)خو ټېیا س ښېریړله ک ېغوند د نورو هغو
]د ال  ید ی( نومولینومړ)ک ږدک و دلیل مو ېپه توگه؛ په همد ټدکوم بنس وڼب تيښلېاو ب ونيړگروهه د گردو او

 ؛ [۱۵۱-۱۴۸ویهښپ-۳: زیات پوهاوي لپاره
 یهم د ناپا ې(... پایلa-w∂na-ونه )-(،un-ون )-(-نه(، انه )-نگ(،)-ن(، )-)ره،ېل(  سرب-( پر  )یخو)ناپا ېهس 
 نړورته ناپایه ک ونډ)مصدر( په گ ید ناپا نومونهړک هړتوگه دا روسته  او وه وا ې. په دنديښجاج  ړک نيړیا ناو ړک

 ي؛ځدغلته دودیز ترم )خاصل مصدر او مصدرونه( پر سول برابر را  ټېنو م ندي،ښیا چاراو جاج ومانا 
  ؛ید لځېشمالختیز  ،یوېاندړنگ( پر و-لویدیز ) لېد سو ېچ ن،ړ+ن= خوړخو  (۲
  ؛ید ولډان دیزېلو لېسو  ېن( پایل-د ) ېچ نگړ+نگ= خوړخو( ۳
 نه؛ړ+نه= خوړخو( ۴
 ونه؛ړ(=خوw∂na-+ونه )ړخو( ۵
 .یبیاهم د پارسي )خوردن؛ خوراک( په ماناوو د ونړ( = خوun-+ون )ړخو( ۵
 هړوایي: زا ېچ یي،لکهښرا تښ رډېاو  ندهښیو  نومونوړک وړواږد پاسنیو  پ ېچ انهړ( =خوāna-+انه ) ړخوَ ( ۶

)د  يړ... وکانهځمین يښنه او لوورته دومره پخال وکڅ ېنا خبره چ ېکوي، له د انهړهمدا خو ځگرده ور هړاو وا
 (؛ېله خول ېمحبوب سنگر د خور سکین

 ي؛ځته را ېهم مخ لځې ديدوړ( گتښ)خور ېی نگڅتر  ېچ تړښ=خوتښ+ړخو( ۷
او  ندهښ رڅېپه ( ۷او له مانیز پلوه د ) ی)اسم جمع( د ډله )صرفي( پلوه یو غون ېچ ه،ړ= خوا ونجځ+ منړخو( ۸
لکه: زمر او لمر  ،ړیرگډېکوي او هم  هړشي،لکه: زمر خوا یداېک ړیهم یوگ ېی یترسروونک ېچ یيښرا تښرډې

 کوي؛  هړخوا
 رهډېستاینوم او بیا تر  ړ( د هممانیز په توگه د وسمهالکیونکړد)خو رډېوږل ېده(،چ)خورنیونړ= خو ی+ونړخوَ ( ۹

 یسپ ړیخرو ېی لځې ندیزښال  ېچ یسپ یونړجاج سره، لکه: خو ندیزښهغه هم له  رگندوي،څچارنومیز جاج را
 خهڅ ټېسړ( ک-ړو)خ ېرمهالېت توښ( له پین-پایله ) تيښلېپه نومب لگهې( پر بی)خوردن نومړد پارسي پسیف ک ؛ید
 ینڅښ(،یزراعت ،ی)کشتن یشو، لکه: کرن یولیزوالټ رډېوږاو هم ل ی( هم رادودوالینړ)خو نومړ)پاسیف( ک چارېب

هم راخوندي  ولډاکتیف ان لگوېبیا د ورته ب خهڅ ټبنسړو سره له ویل  ک-دږ( له اوṓnay ی(، ؛ پق اونی)نوشیدن
 ندوېږرغوي، خو له نال لنگونهېچار وال نومب خهڅ ونوړندوکېږل وني( پایله که له چاروالو-مخه ) ؛ورلهید ړیک

 نگڅ( ترید)تلونک ی: تلونند،لکهېږکوي،نال تهځرامن لنگونهېب نومړک چارېب خهڅ ونوړچاروال او له مرستیالک
 یدونې(، شلی)رسیدن یرسیدون ې( په مانا؛ همداسید )آمدن نگڅد )تلونکي( تر ی(، راتلونید)رفتن

 ،امکانی)شدن ی( او شونید )احتمال نگڅ( تریدونکېد )ک یدونېلکه: ک ونو،ړه؛  له مرستیالکرواخل(...دی)ُگسستن
 نور. ېپذیر، ممکن( په مانا او داس

 !يځستاینوم )مفعولي صفت( را ړیک←( بیاد سوات خواته ی)تبعید شویونړش
 رهډېخو تر  ي،ېږ( بلل کpresent participستاینوم )فاعلي صفت  ړوسمهالک ېچ ،یونکړ=خوی+ونکړخوَ ( ۱۰

 ...؛ یلیکونک ،یاوبدونک ،یونکڅېړ ،یوونکښاخلي،لکه  هړچارنوم  نقش پرغا← د
دودیز  ې)تصادف(له مخ  ۍد برابر ېچ ستاینومړک چارېب passive particip)خورده(یا  یلړ= خوی+لړخوَ ( ۱۱

داجاج  ېرگندونڅله ( ۵۲)← زينکېم ویدېلگوي،د د خړ(( نوَمونه ورسره ای))صفت مفعول ولډان یلړعربي ژبا
( استا زي کوي perfect passive parti- cipleد لرغوني هندواروپایي ) ستاینومړک چارېدغه ب ېشو چ یستاېاخ

او   رمهالېت ړاو همداراز بشپ ړچارکېیا )مصدر(، ب ی(که په ناپا-ل-) وندړا کهځ...(،یلڅېړ،یلښ،کی،راغلی)لکه: تلل
  ي؛ېږک رلې)میراث( نوم ړېته( پاتو-) ېد لرغو ن ،يېږرگندڅرا ېک رمهالېتډلن

ته(  پایله د -ده،هغه ) ېانساتځپوهیز پلوه  ږپرخالف له غ توښد پ ېآریاني ژبو غوند دیزوېو لود نور ېچ پارسي
 ۍال تراوسه ژوند  ېمهال او وسمهال او هم )صفت مفعولي( ک رې)مصدر(،ت یهم په ناپا نگڅد( تر-) لځې نږغ

 ېاو همداس ې)گفته،رفته،خفته،  گشته...( ک رستاینومچاېند ب وړ)گفتن،رفتن،خفتن،گشتن...(او بیا په اه پ ،لکهېساتل
  ؛ېد( هم دروا خله،لکه په)خندیدن،گرو یدن،خوردن ،نوشیدن،...(او)خنده، گرویده،نو شیده، خورده...(ک-) ېی

له  ېخواته د پایل ورېښد پ ېکوي، چ یاځپردنده  ړچارکېهم د ب ېک ونړاوړک رمهالېاو نات رمهالېپه ت هرگوره،
 ږاو مو ېشي...ک یلړوبه خو ي،ېږک یلړخو ده،ېک یلړشو،خو یل ړپه وخو ،لکهید ېسمت پات ېته هغسپر نځغور

لکه  ،ید یارزول ینړا نځپه السوند دغه غور دودړد کندهار او ننگرهار گ هږترلږل  ېک توښپ ۍبره خواپه کره لیکن
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درواخله، لکه:  ېلگېورته ب ېنور ېاو همداس ېشي... ک لړوبه خو ي،ېږک لړخو ده،ېک لړشو، خو لړپه وخو
 ...؛ -دلې-ولځ،غور-دلې-،پوهول-لڅښ،-ستلېپران
 وړ(،د نورو هملیومستمر ییا معاش اعزا ز ي؛مواجبېږک لړخو ېک ۍادښپه غم و ې)هغه چ هړ+ه =خوړخوَ ( ۱۲

 را a-خپلواک یاو پا خپلواکځمن ېنومونو غوند
  ؛خلي
و او پایخج -ډلن ېی خهڅله پاس  ېسیالب( چ یگل و ال مکه؛ځاو شگلنه  )پستهṛa xwáه؛ړ+ه = خوَ ړخوَ ( ۱۳

 دغلته  هم هممانیزه ده؛ ې( یکهړتوپیروي، ) خوَ 
سره  ووېخوراکتو او م وړپه توگه له پخک ستاینومړد یوه ک ې)بسیار پخته،شاریده( چ xwṛinینړ+ین=خوړخو( ۱۴
لپاره ورسره  ینگارټاو ېندښد  ېچ يېږک یاکندوټ وړ...( او ان وگهړ)مجازي( مانا د )زخم، زېولړاو په ا يځرا

 ( ملتیا کوي؛ینړپ-مهمل )
سیالب ؛کاال و پوشاک پوسیده(  یو سره د ) زمین نرم و شنزار:گل وال -ډله لن( ۴۵۱)پق ېچ گهړ+گه =خوړخو( ۱۵

 ړخوَ  ایي،ښ؛  ړېورسره هممانیز ک  ېماناک ېاو دویم ړۍپه لوم ېی(  هړ( لکه )لوَ هړاو )خوَ  هړ. یا خیستېپه مانا راخ
 اوسي؛ ی( هم ورسره همآر،رودی)تو
او له پایخج سره  ړی)مسهل( مانا ک ۀو او پیل خچ سره )بوت-ډسیند له لن يړداهم نومو ېچ ،ړې=خوَ ې+ړخوَ ( ۱۶
 ؛ید یستېپه ورته ماناهم راخ  ې( یهړ)خوَ 
پایله نه  ېغوند نومونوړک هښنورو همر ی وڅد  ېده، کمربسته( په مانا، خو چ)آما( د ړو سره، )خو-دږله او( ۱۷

 نه لگوي. خړله سکالو سره ا ږلري، نو زمو
 سره سمون ولري؛ ړۍل ړله ورته ک ږزمو ایي،ښ)بدرنگ، بدشکل،بدقواره( هم  جنړ+جن =َخوړخوَ ( ۱۸
 +مار)پرخور؛ رشوه خوار( یاخورنده.هړخو( ۱۹
... ( نورهم وسکهړغ سکه،ړهممانیزونه )غو وڅ ېپق ی ېبد، تعفن( چ ی)دود کثیف؛بو هکسړ+سکه=خوړخو(۲۰
 ولري؛  اوړسره ت ېله موخ ږشي، زمو یداېهم ک ستي،ېراخ

 
 :نومونهړسره ک -خور ټېس ې: له وسمهالدویم

  
دي، خو  ليښراخ يلښاخ ټپر بنس لونوځېدي  دوړگ لوېالبې)مشتقات( سره د ب لنگونهېنومب وټس وړهم پق د دوا هڅ که

( له لتیاځبیا ،ۍ)دوه گرای تېدوبلک ایهېځد ب ېالسوند چ ېهغه هم په د د،ېښېکره وبر کهځهغه   ځما ته د شمال ختی
دا  ړیلوم خهڅرغاونیزیورنگوالي او وییز رنگارنگوالي(  -ییز وښ)پ یزآرونوټمخنیوي سره دکره والي له دوه بنس

( له ولړ)خوَ  نگڅ)صناعي یاکوزاتیف فعل(  آر تاریخي خورول( تر ړچارک ندېږپه توگه مو ل ېلگې. د بړراسمبال ک
)منظمه(  ېیلېپه پر لپ ېچ ېخپلوانو،لکه پارسي ژب دیزوېلو لېسو تودښپ-اوهځنو سره له پامه وغور لنگوېب وندوړا

 ونهړه کورت دوه ېشي:   ] خور+اندن =خوراندن[، یواز یکوزاتیف کوال ړۍاندن( په روستا-د) هټسړتوگه هره ک
 ولټخو  ېکه نه هس-( لريلړخو هڅپر خبرو راو ستل:گویاندن( او همدا)خورول: پرچایو  ول،ږغ وکڅ)وییول: 

وایو:  ېشي،لکه چ یداېک ولړا ړک وزاتیفپرک ېخبرو اتروک نیوځو ملتیاپه ور ټد وییکو په م ټېس ړیا ک ونهړک
 ... ېلڅښ( وې)پر ېم ېه،چایوړوخو ډۍوډ ې)پر( زمرم

 ېاندړو ېک ړنومل ېنه په الند لنگوېنومب  ولیزټسره  خپلواکونجځله من رهډېهم تر  ،هغهټېسړد)خور(ک ولډهر  په
 :يېږک
 ولونوډ(انeating;meal) زيې( او انگری(  له پارسي )خوراک،غذا، خوردنxwar-ākخور+اک  =خوراک )( ۱

 ؛سره
پایله  ې( سره  ی- a-کره ) یدود رډېاو بیا ( -∂-) خپلواکځله من ي،ېږته ورکول ک ېرمنڅ ې)آش( چ xwarخَور( ۲

 صفر ده؛ 
-،یندو -،یآند،ند-،یونک- ،یون-←)دا پایله د  ې)پرخور،بسیارخور( یان  xwár∂nd-aخور+نده =خورنده )( ۳
 ندي؛ښجاج  ینگاريټیا  ندیزښ( هغو ورته ی
مرد معززیکه   ییند که از سوگو را یمجرد عمل یرسیده و پخته؛ با معنا ۀ)پرخور؛میو ی= خورندیخَور+ند( ۴

پخپله خوري،  ې: نه یيړېږترا جو هښمتل   یمانا سره دا لغمان ړۍپخته شده را تبرکاٌ بار اول بخورد(، له لو م ۀمیو
 ته ورکوي؛ خورنديېنه ی

 ندي؛ښخور( مانا نسور )پر ،دی=خورندویخور+ندو( ۵
 مانا؛ ندیزهښ( په ورته xwaráy) ی= خوریخَور+( ۶
یا  ندیزوښتر  درستوورته  ېیان ندي،ښد عربي )صفت مبالغه( چاج  ې(  چxwarānd+اند= خوراند)رخوَ ( ۷
 رډېپه دویمه مانا ) نگڅخور(  تر رډېهغه هم د ) نسور او ي،ځرا  ندیزښهم زیات  نومونوړک هښهمری ینگاريټ
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 16تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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

 

 یعالم الغیب(... ال تراوسه ژوند پوهاندټ)پاندبهاند،پوه الند،ځ اند،ړلکه: ژ ،ېی ېلگېب ۍنړ( هم دود لري، )و(گیخورډب
 نه دي دود شوي؛ لگوېمخب ې...( بژاندېتوگه ) خوراند،پوهاند،ویاند، لور اند، سهاند، پ ېدود لري او په د

 خَور+ ک = خورک )خورش، طرز خوردن(؛( ۸
 ؛ید یستې( هم راخولړناکره )خو نگڅتر ېپق ی ېچnáxwarāndورول )خوراندنخَور+ول =خ( ۹

=  ځشي؛ خَور+ من یداېک ستلېهم اخ ې)مزاج( مانا تر ېخَور+زون= خَورزون )ماده؛ طبیعت، سرشت( چ (۱۰
 شو ؛ ییا قیاسوال  یدلته هم د پق پرماناوو )مزاج؛ سلیقه( هم پرتله کوال ې)طبیعت؛ خواهش( چ ځخورمن

 ده؛ ړېهممانیزه )وي(  هم راخوندي ک  ېپق ی ېخور+من= )اشتها( چ (۱۱
 (xormanáy= )یمنخور+( ۱۲
 ي؛ېږک لړخو لیزډاو  رډې ې(، لکه عربي )تناول( هغه خوراک چxwarāwáy)ی=خوراویخَور+ آو( ۱۳
)خورمه(  هڼباور  آره ب ینگټپه  ېی  ږمو ې( د )رزق؛ نفقه = رزمنه( په ماناوو چxromáخرو+مه= خرومه )( ۱۴
 ؛ید یراغل ېادلون بدلون پک یزږورته غ ېچ لگهې، لکه داروسته ب ېرلېنوم
 ي؛ځ)سپي( سره را ونکيړچیچونکي او دا رډېله  ېج ړی= خروړیخرو+( ۱۵
 ...؛یهممانیز د  ې( یېونک ړ)خو لځې دوديړزما گ ې( د )جذام( په مانا چṛa ā xur) هړ=خوراهړخور+ا( ۱۶
 ړ( کلړویا )خ ټېس -له خَور ېسره چ ې( پایلr∂ṇa) هڼر-)گوشت خوره(  له  xwar∂ṇa هڼ= خور هڼخَور+( ۱۷

-ولڼ)خور ړ)صناعي( ک ېندچارېږله ل ېی ېپسه ختل( او همداس ندهېد ی هېږ: پر مدلې-لڼ)خور ړک هښهمری کليټسره دا
 چارېچاروال او ب ،ېی ېلگېب ېاو نور يېږک لڼگ ېنځ لنگونوېبړله ک خهڅ( ژولېخ-پسه ختل دهېد ی هېږ: پرمدلڼېخور

-پسه( ندهېی یختل هېږ)پرم یدونکېلڼ( خوریونک ژوېپسه خ هدنېد ی هېږ)پرم یوونکڼستاینومونه،لکه: خور ړک
 ؛ ۴۵۰نور ) پق ېپسه( او داس ندهېی یشو ژولېخ هېږ)پر میولڼخَور

 

 یوکړپ-دویم
 (یاسم یاشتقاق ی)پسوندها ېپایل تيښلېنومب

Nominal derivative endings 
 

نو رو هندواروپایي او همداراز  د  ،دېشو اچول اڼر ېپر ېک(   ۴۲-۳۹په ))وییپوهنه او وییرغاونه   ېچ ېهماغس
( دوه رازه وییونه  word formation یاونه )ساختار واژگانوییرغ توښپ رڅې)متصرفه( سامي ژبو په  ونيړورته او

 يړروستا←ویي سره د یوه ←)مشتق(  له یوه  لنگېیو ب ېچ ې)اشتقاقات و ترکیبات(،داس نگونهړاو ت لنگونهې: بيڅېړ
 .  يېږک تهځرامن نهړ)ترکیب(  د دوه وییونو په ت نگړیو ت لونه،اوښپه ن ېیاپایل
 لنگونوېب ېنه، بلک نگونوړلیده پر ت ېتوگه، ))پایله (( او له د ېرلېپه نوم ي،یاړسکالو پر روستا ږزمو ېداچ خو
 ،پهیدادو ا لړک ېاندړپایلو سره و وندوړ( له النگونهېنوبړبرخه )ک  ۍومبړمو  ېک وکيړپ يړپه لوم رخي،نوڅرا

رغندو پایلو سره  وندوړله ا لنگونهې( بریزځاو نوم رنومیزېیزنومیز،ستاینومیز،شمڅ) لورگونيڅ))آر((  ېک ېدویم  د
 ېاندړده، او پر و هټیو نوم یانومس ېی یچورلیز)محو  ري( توک ېمانا چ ېنیسو؛ آر په د ېالند ېیرنځاو ېنڅېړتر 

 (.۲۰۳-۲۰۱ځهماغه اخ) هټسړیا ک ړهغه یو ک لنگېب نومیزړدک ېی
 له پایلو سره: ېهغه هم یواز لنگونهېنومب لېالبېب

( ۲مشتقات اسم زات، ) لنگونهېب -یزنومڅ( ۱: )يړرانغا ولونهډ لورڅ ټنومونو پر بنس وړوا لورڅله مخه د   وار
 ولونهډنور  ۷ ېه  پراو مانا له پلو ،چارېبیاد جول لنگونه؛اوېربځنوم( ۴او ) لنگونهېرنومبېشم( ۳) لنگونه،ېستاینومب

 : يېږسرباري ک
  
 ېی ې( او پایلی)مشتقات اسم لنگونهېب -یزنومڅ: ۱

Substantival derivational endings 
 
 ېسره د وییپوهن ولونوډ لوېالبېمونه له ب یزنوڅ تيښلېواال ب ېهماغه پایل ېله سکالو سره سم، د نورو غوند  ،دلتهید دا

( ريځنوم-رنومونهېشم-ینومونه)ستا ولونهډنوم لورگونيڅ ې. دا هم پوره جوته ده چووڼراچا  خهڅچاپونو  گونوېله  در
وندو پایلو له پلوه سره توپیرونه لري: په  ړاوا لنگونوې( د بۍنکوینسې،فر)بسامد ېښۍرپډېکو،ټییز،په نورو  ومرهڅله  

 . لورمڅ ريځاو نوم یمېدر رنومونهېرا خپلوي، ستاینومونه دویم،شم ځدری ړیلوم یزنومونهڅاوړت  ېد
 لنگونهېهغه گرد نومب ره،نورېسرب ولډپر )آر(  ېچ يېږبلل ک ړلو ېپه د ځدری ېښۍرپډېاو  ومرواليڅد  یزنومونهڅ د

ونیسو،نو  ېورسره په پام ک لنگونهې( برمهڅې)ناآر(یا) ولټهغه  ېاو چ يځ)محور(گر ځچورلی ېدای ېچ يړرانغا
هماغومره  ېسره ورسره یکوي او ور یرېهغو هم  ت ومیزوان  له ستا ین ې، چهر راز/ ولوپهډنورو درو  ،ترېی ولونهډ

 دادي:  ېی لنگونهېب  الټولټ ېاو رنگارنگي مومي چ یزیاتوال ېپایل
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 16تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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

 

( ۴مجرد(،) ی)مشتقات اسما لنگونهېشوي یاما نانومب یزنومڅ( ۳)لنگونهېستاینومب( ۲)لنگونه،ېیزنومبڅ(۱)
آله(،  ی)مشتقات اسما لنگونهېنومبښلو( ۶(،)ی)مشتقات نسبتلنگونهېمب یکنوړا( ۵)(،یحرفو یچارنومونه)اشتقاقات اسم

 ړدغلته یو ل ېمصغر( چ یلنگونه )مشتقا ت اسماېکوشیننومب( ۹او ) لنگونهېمها لنومب( ۸)لگونه،ېینومب اځ(۷)
 .يېږک ېاندړو ېلگېب ېاو پرخپل خپل وار ی يړاو لنگونوېمیزو ب یزنوڅستاینومیزکوشیننومونه هغه هم پر 

 ( ۲۰۱ – ېاو وییرغاون ېوییپوهن)←۲۰۳تر دویم دریم: ۲۹۶
 
 ېی ېاو پایل لنگونهېیزنومبڅآر : ۱
 ې( نه راخپلوي، بلکNomenclatur) ړنومل ړیانگځناآرو په توپیر کوم  لوروڅد دغو نورو  ې)اصلي( دامانا چ آر

 (۲۱۵چاپ - ۳؛۲۹۸چاپ -۲←).يېږک ېعام( پات ی)اسما ولنومونهټمونه  یزنوڅچورلیز )محوري(  وندړلکه پخپله ا
له دایکرونیکي پلوه له راز راز پایلو  ،ېک رمهالېت دونکيېکلټپه نه ا ایيښ ېچ ېی ېلگېب ېتاریخي ارکاییک -یومبړ

: انارگوسه یا نرگوسه ېلکه واخل ،ېدلېک شلېبه  و لوډ وځنېاو پر دغو نا آرو پ ېو ړو ېرنېاو دندو سره د نوم
داخل خانه  ی(، پلوسه،تلوسه،غومبسه، نموسه ) دیواریوهگوس )انارخورد و ترش؛انارکانار(، یا نر ۀن)درخت و دا

یا  بوس،پپوسډ وس،ړوس،خړتوپ(... ؛ ناووس )شاه باال(کنجوس، چ ،ېڼ)گوسکهډیا پن وسهډپن وس،ډنمود(، پن یبرا
پلوه  د  نکروکيېله س ېسبا ی. خو نن ید ی( ورسره هم همرنگ )دووس( شووثې)د یعربي پوروی ې...چپوسړپ

زازو د  ېکبله ی ېاو له د يېښبر یادلون بدلون سره، ناشون یزږغ هڅنا هڅ،هغه هم له  اکنهټبرید ځرمنپایلو ت واوټس
 کوو:  ېاندړو ېلگېب ړپه نامه یول لنگونوېیزنومبڅ)آرو 

 ڼۍ: مرېلگېب ېیزنومیزڅ هنیښځ ې.آرنومونهښاو لو-کوشین←رغوي او هممهاله  یزنومونهڅ ینهښځ ې)(،چ ۍ-(۱)
 ؛یجوار ۀ)تود ۍ)مهره(، دل ۍ(، او پخپله شمزليښن ېسر ورپور ېچ ۍشمز ۍروست ېږ: د ورم ډۍ)خرقه(،مرکن

 ېډۍ)توپ دنده؛ دنده کلک(،بیینډیا   ډۍ،ډۍ)اتاق خورد،پسخانه(،کو نۍنټ(،کوی)جول ۍولځگندم و جو...(، ۀسوار
 ډۍمارکون ېاو هممانیزه ی ډۍ(،مرکو نټیپ ړوزمه وو هډ) ترا ړیراکو یا ډۍ،اډۍگنده(،پن ی)آب رو ړۍ)بجل(، نا

 ېکم منگ هڅبیایو ېنور ڼېاوگ ۍولډ(، ی: دیگ گلۍوټیا ک وهټک و،ټگاومیش؛ مصغر ک ۀ)گوسال ټۍ)خارمغیالن! (، ک
 )قابل تشخیص(! ې ړروېمترا نو هښال  کاري،اوښ
تپه تیاره له توند باد وباران سره( پیالمه  اپيڅ)نا مهېښ(: ه- āma,-ema,-maمه ) -امه-مهېا-په(  ۱) 

از شرشم که ازآن روغن میکشند عین   ی)زمین چقور و آبگیر؛ هنگامه(، جمامه )تربک نوع مامهډ)ابتدأ؛عالمه(،
ولمه  مه،ېمه،ل ځېږ(، ولټ ه،ړ)وا لمهې(،سعي)فر رمهڅېرمه،ېمه،کولمه،زړمه،پیاځېږکه در گندمزار میروید(؛  ۀبوت

 زار و هرچیز(، تغمه )اثر ضرب خمچه و تازیانه بر پو ست بدن(... ؛پی کف ۀ)روی
:مخ،سخ)بخت(، ترخ )تخرگ(...؛برخه، زخه، لنگونه،لکهېارکاییک ب هڅنا هڅوخه(سره بیاهم -خه،-خ،-له )( ۲)

 یع)نو وخهډذوالید،ملکیت(...؛ تودوخه،سپن(،ولخه )دشت و صحرا( ،السخه )ۍنټ)کو خهټرخه،ترخه،پرخه،شمخه،کو
 (، مو خه،کوخه )ُکخ(...؛ یتوپ باز

 ښیا گا ښو )زهر(،غا-په زورکیوال ښ،وښ)باد(،خو ښ...: ورهښو-،ښو ،ښا-،ښ-(۴)
 ښ،ووښ،گواښ)ریسمان(، خو ښ(، وامونړ)ل ښماړ)حریص(،لښ)دندان انیاب(،سراښ،ناښ(،پرتوگاړ)باجو

 (...کهښ)او هښ،اوښ(، اولښنگو ←)لنگشښ(،نگویچپل ی)بندوپسک
رغول شوي، لکه: درسته  ځۍیا چور لی ټپر بنس  یزنومڅد  ېستاینومونه چ دليې( پایلو سره هغه رغی-یز.-له)( ۵)

بلونج  ډهغه هم له لن ونه،ټزیاتره با نکنو ېچ ټپر بنس رنومېکلیز )سالنما،تقویم(... یا د شم← درستیز؛ کال←
زریز یا  ،یسوځنېپ نسویزیاې،پیز یا سللیس ،یشل اشلیز ی ،یسره نوموي، لکه: لسیز یا لس( ی-) يړ)بدیل(روستا

 [ .۲۷۴-۲۷۳: وییپوهنه ېلگېب ې...]نوریزر
 
 ېپایل لنگونوېد ستاینومب: ۲

 یمشتقات وصف یپسوندها
Adjectival derivative endings 

 
 ېرډېهم  ېپایل ېسره  ی ېدي او له د ېرډېاو  يېږرزډې لنگونوې(  تر گردو نومبی)مشتقات  وصف لنگونهېستاینومب

په  ویاپایلوړاو روستا وړمختا لوېالبېد ب خهڅ وټس ولونواوډله نورو درو نوم ېداچ ېاو رنگارنگ دي،دک و دلیل ی
خپلواک،  ړت← ټېس ې(  نومونه یا ییچورلیز )محور یهرگوره،هماغه خپلواکپا ېک ړل ېنه  مومي. په د دېرغ ټم

 ېد وییپوهن ې. دلته یید یدا کره بلل ړیم مو لومسره س له آر ريډېد ویونکیو  ېلري چ تیاړلکه زور او زورکي ته ا
 راپیلوو. خهڅسکالو سره سم  له هماغو پایله واال ستا ینومونو  ېله خپل ځپر اخ

 )محوریت(: ځۍپه چورلی یزنومڅد -ړیلوم
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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

 

سرگرم، )یاړ: هوسا،خوسا، جلیا، بسیا،کسیا )کسکر، میده(،ملیا)ر(،چېلگې(،ب yā-بلونج )  ېیای-( اوā-الف )-(۱
نور له ستاینومیز  ېاو داس وندا،غونجاړا،ڼ)لب چاک(،کو اډقانوندان(، الونیا )تنها!(،شون۷۶ تینښمصروف((، دودیا )ر

 سره. ځچورلی
 ړیتاځپه توگه من خپلواکړدت  ځن( تر من-و )ا ټېیزنومسڅ ېوندړزور د ا یمخن ې(  چan-ن ) -(۲
 ن،ړن،خاپوډ(،کی؛ساری(، پمن )گرگی) سطح    رنېبرس)بنیادي(،خنېن،بښن،غوډه خن،اغزن،ړ:اېلگېي،بېږک

)پرشکوه(...؛  ن)نمکین،ملیح(،کنجن )طناز(،زنگن )زنگ زده(،برم ییاترسکون ن،ترسکنړن،تډنځ ن،ډخیرن،خن
 ...؛رنډغرتن، غرن،  رتن،ټریخن، پسکن،تیزن،  ن،متیازن،ټسو تن،غولن،ړ: کېلگېب ېاو انگنومیز ېلډش
ناک،کینه ناک،پرغزناک)غضب آلود(،بویناک، زیمناک،نمناک، چلناک، تاوناک  نهزناک،میې:اغېلگېناک، ب-(۳

، زود خشم(،تریناک )هو لناک، وحشتناک(، شرمناک یا حیاناک، پرتمناک )شکوهمند؛ هیبتناک( ،ی)پرحرارت؛ هیجان
 زغمناک،...؛ 

 ؛ی)صحرای یبیدیان ،یسناو ،ییا مخین یمخن ،ی،پخوانیمهال ،یاوسن ،یغرن ،ی: کورنېلگې(، بa-nay) ین-(۴
)نشانه دار(،  یعاجل(، نوغن ،ی)فور ینېړ(،بی،جسمانییا پژیز )جسم ی(، پژنی)بهار یپسرلن ،ی(، ژمنی،اعرابیبدو

له دویم فشار سره )آبدان(  ې)آبدار؛ مایع( چ ی)خواب آور(، اوبن ی،خوبنینډنځ ،ینډ)خندان؛ مضحک(، خن یخند ن
-گ-)ېخپلواک  مخک ړنور له ت وڅ ې( او داسی،خزانی)تیرماه ی(...؛منگنیار( ، لیکن )نوشتی)گفتار ینړي،گېږک
((  توښپ ۍکره لیکن-ې))یو خهڅ توښپ ۍنړگ ېله خپل ېی ېال هغس  ېلیکوال او رسنوال چ یرډې...؛ يېږبلل ک رنډې( 

: ی، سالیانه( او )کلنالنه: سای: نه )کالنيېږک کنيټ ېپه کارونگ ک ې( پایلین-) ،دېپرمختیا نه ده موندل والتیااوېته ل
 ،یوونک-یلکه ونک ،ټم ټ(، کیداخل ،ی: درونی( او )دنن،امروزینی: امرو زیشي،او نه )ننن یوقته( توپیرو ال ېچ

( ۍ-) ې! ]له زورکیوالرډېنور  ې(..او داسويځغورپرخالف یو )ن(  ید ننن ې)چ یپرون )وو: بود( او )ول: بودند(،
 (...[یشنوای ۀ)آل ۍنږ،غوۍ: تودننومونهښ)شعر بهاریه( او بیا لو ۍ،پسرلنۍنرغوي،لکه: کور یزنومونهڅ←سره 

یا مخور(،برخمن )سهیم،  ی(،پتمن )شریف، مخاوی)خوش؛راضمنښدردمن،خو من،ږ: خوېلگې(، بa-nمن )-(۵
 ...؛ستمن،النجمنېبرخوردار(،سودمن )مفید(، بریمن )پیروز(، سوبمن )فاتح(، هیلمن،گیله من،غیرتمن، شتمن،ن

 ي؛ځرا ېک نوچارنومو←ساتنمن... په  گرمن،ډوره: کارمن  یا کارمند )مامور(، بریدمن،هرگ
 ،یتوشوښ( راپشنېزېپارسي ساز مان )اورگان ېی ېله مخ ېداور،َحکم( چ )ثالث؛ مانې: ستومان، درېمان، بلگ-(۶

 ( هم؛دلې-)سازمانول ېی ړان نومک
د دروهن )فریبکار( شاردار(،دروغجن، غالیجن یا دروهجن : نمجن، وسجن، زیمجن،ویرجن، خجن )فېلگېجن،ب-(۷

 ؛ړیرزې)ه رجنې(،هیی کرکجن  )متنفر(، گرومجن )پر عقده، عقده ،یارمانجن یا ارمانژل نگ،څتر 
 فراموشکار(،نولجن یا غمجن...؛

شه )خو یچنږخچن )زمخت(؛ و یچن،ړجن؛شوره زار(، س ورهښچن ) ورهښ: ېلگېپه توگه،ب ړچن، دجن د بلگ-( ۸
 هممانیز، د چارنوم په  اندڅیږیا و ڼاڅیږین( د وچ
( تیانو،ښ،ریتونښ،ریتینښر تیاښ( له هممانیزونو )ری)راست، راستین، واقع تینښ:  رېلگې( بin-ین )-(۹

 ېی ولډان یننگرهار ې(چیاروڅ نگرډخوار و رډې: لې(،غزین )تره خی)برنجینړمسین،ژی ین،ټسره،خاورین،خ
د  رنډې( -گ-د) ې)بادگین(ک ه(، پییا تاري )نخ سین،تارینڼمین،سپېښور ین،ړ(،وی)مز ېی مانیزډاو ب ی(دی)غز
او نورو  وړسره او په بدله مانا له وگ تښله آره له کروک ې؛پسینه او مهینه چ(۲۰۹...)هماغهیلپاره راغل ږۍغږخو
؛درختان انبوه وجنگل شي؛ همداراز په درینگ )سخت؛زمین سخت یداېبلل ک ړین( بلگ-د ) ي،ځرا یزنومونوسرهڅ

(، یتمین )شکو همند، پر شکوه(،اورین )اورن: پرې...؛ نویزونه ییيښ( را رنډې)سخت( هم  ورته ) گونه( یا درینگه
 (، لورین یالوراند)مهربان(؛یسرپین )سرب ین،ټسکر و

)شیربچه،جوان شیر، ییا زمریال ی: زمریانېلگېرغوي،ب یکنومونهړا رهډېپه توگه تر  ړ( دبلگین-د ) ېچ ،ییان -(۱۰
 )ُگل کندم(...؛ ین(،غوریای)ِجند یریانې،پی(، کوچیانینر یفیلم  ۀ)ستار یدلیر(، ستوریان

 ییاقریب الموت(، برغون ییا مرگاني )ُکشنده؛ مردن ی:  مرگونېلگېوي،بړهم ا یزنومڅیو نیم پر  ې،چیون-(۱۱
 ییاویون یلکه: اون نومونه،ړک←)زکام(.؛ یاورته  ییا والگ ی(، بادونی)حرام یازتوامین(،ارمون ی) یک ییاغبرگول

 از توأمین(..؛ ی)یک ییاغبرگول ی)آتشکاو(، غبرگون یونړیا اورل یونړ)گوینده(، ل
کوشینوالي،  ،ږۍغږپه توگه د خو رنډې( د -ل-) ین( ده اومخن-له آره ) ېده چ خهڅلن، هم له هغه راز پایلو -(۱۲

اوبلن )رقیق؛مایع؛آبدار(،زولن  نگ،څتر  کنښاو او نښد او لنښ: اوېلگېب ،یود مخنیوي لپاره رامنخته ش کرټیا د 
)شیرینک،خوشمزه(،سورلن یا سیورلن )سایه دار(،شگلن یا  لنږ)حریص(،خو لنڅوڅ)(، پلنټ)ریمدار(، 

 ...؛گلنځ ن،ښیا غو لنښغو اخلن،ښشگن،
 نه(،)چارشاور،ږیاژبور،بختور،او ور،خولورړ: زېلگې(،ب- war,-w∂rور )-(۱۳

 ورښ)بالدار(،غا انگورڅ،ږی غوړاو پپ وږیاغو ورږور،غوډسینه ور،شون تور،ېیرور،برږ(، ی)استخوانورډه
 تانهښ...؛ سرور )له پارسي سره هممانیز، خو پور،ېډنسور، گ ور،ېټ) دندان دراز؛ راکول(، په(،سورور، خورړیادا

 !(ريېستاینوم او بیا پارسي  انگ غمبرېتش د پاک پ ېی
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سمسور  ېشي؛ همداس یداې)ترهور(؛ ک ور،مزدور،ترورځ: رنېلگېتوگه، بپه  ړد یوبلگ ېپایل ۍ(، د پاسنur-) ُور-(۱۴
ستاینومونه، اوبیا  تيړښت هړله آره  زا ایي،ښ ې)تروتازه،شگوفان( اوخمسور )تیرماه، خزان؛آزاد؛جفت ،همراه( چ

 اوسي! مانیزډسره ب
 خیز،ړ:  اېلگېي،بېږک ړېپه توگه ورمختا واکېبړي د ت-ډسره بله لن میزنوڅ یخپلواکپا ړنوځله نا غور ېیز، چ-(۱۵
 یمیرن-ۍاونیز،میره ییز یا میره ن-ییز ۍییز،اونړییز،نېړسیمییز، پ-یادنده ییز،سیمه  ییز یزڼ)راهدار(،وره یز،الریزڼکا

 ډلن ې(...چیورستد ،ی)گرامر وییزښ(، پی:اووریز )بیره ینیز،(،وییویي اوریز )شنیدار دليې)ورور(؛ نوي  رغ
 ي؛ېږک لڼگ ېنځله آرونو  توښکره پ -ېد یو ېی لونهېځلیکدودي 

 ،لکهېنن سبای ې: پالیال )وفادار(،بختیال،سیال،ویال )تا زه(... یا خبلاير  چ،لکهېلگېمخب ۍنړ:)و( گیل-یال،-(۱۶
  ؛ید ړیمرستیال،چارنومیز نقش راخپل ک

د سرباري  لنگونوېد پخوانیو ب  ې)قشنگ، زیبا(...( غوند ییالڼ،بیگالل ،ییالېڅ،پی(،توریالیپوهیال ،ییال( د)پامیال-)
: پامیال،تولاير،ننگیال،جنگیال، فر ،لکهېی ېلگې، ب ېتښپایله او ېږېرزډېسره  نوره پر یوه  نځله غور ونوږغبرگغ

 لگهېب  ینهښځیو  ېل پر..؛سترخوشاژنیالې)کوشا(، پ یالڅمتمدن(،ه ذب،هنگیال،پتیال،بلاير،برمیال،زملاير،دودیال )مه
 ده؛ ړی(هم ورزیاته کۍ)نتیال
)گردن  اندوړیا غ وړغا و،ږ)قانع(،غو ییابسن و،بسوېډگ و،ېټنسو،خ تو،ې: برېلگې(،بu-و )-ډلن-( ۱۷

 چارو )فعال(،ساهو )جاندار، ذیروح؛مرفه؛آزاد،آزاده(... و،ړ)بدآواز(،داانگوړدراز(،غ
: ولسي، السي ېلگېب ېاو چارنومونه هم رغوي،ستاینومیز یکنومونهړا رهېربي،داهم پر ستاینونو س-هډ(یا لنi-ي )-(۱۸

 تي،ېښکلي،ازمټ)قصدي(، تاواني، ا
 پي،زخمي،مرگاني،ارماني،باوري،ټلي، وډ( یاامکاني )فعل(، ړ(،تواني )کی)ترکیب تيړښ(،تی)اشتقاق تيښلېتي،بښلگ

 ي...؛شخ(،چاپي،زیات ،کلهی)زلزل ليځې)محفل باز(، اريډبادي،باري،بن
 ،ډی: لنېلگېپایله ده، ب هډسره یوه گ لنگونوېب یکنومیزوړله ا ې(،چay-) ی-زورواله(( ) ۱۹
یا  یلې،سی،مخیکې،نی(،بد؛مطیعی)منونک ی،منییا چپ ڼی،کیڅی،گښی،ی،مندری،گردی،کجی،شلډی،گوډیخن
)ا(  ،یز وکوند ،ړی،کونیکندهار ،یورېښ،پی: کابلېلگېب ېیکنومیزړ...؛ اییاچوغ یکو پ ،یپل ،ی،روستیپلو

 ،ی،پامیری،بلخیلمندې،هیزابل ،ی،ورزگانیزې،گردی،خوستیورگون
 ...؛یتگاو ،ینجراو ،ی،پراچییا واخان ی،واخییا شوغنان یغن شو
 یوال،پتوال،مینهډ: کلیوال،انېلگېب ېپایله ده،ستاینو میز هډاو چارنومونو گ یکنومونوړوال، داهم د ستاینومونو، ا-۲۰

وال،  ړک یوال،ټه مکوال،ځوال )سهیم،سهمدار(،پالوال )پرورنده؛پرهیزگار(، پانگوال،  هډل؛ونواونډوال، برخوال، گ
 نوموال، چاروال...؛

 ړ)درشت،جو کوب(،لکه ورغستلي)دلده(، پواړلوا ،ړ،ویجاړتاینومیزه پایله ده، لکه: لتاس هړ(، یوه ز-āṛ) ړا-( ۲۱
 ړ( ، سخواهړپوو-ړ)پوو ېی هړجو دوديړاو بله گ يځ( راهړ)پوالپاره  ښځېد )نامرتب، تنبل(،په مانا زیاتره د  ېچ

 یته شده و باهم مخلوط شده؛ نوع)برنج مال یم پخ ړ)شفتر،شار یده(، سختا ڼیا چختا ړپچق(،چختا یپهن، بین  ی)بین
 ېبرید چ نگليځ-یغرن ېکورم -د اریوب  ړیا ناتار ) نان ودوغ(...؛ پیوا ړهرچیز آبگین و باهم آمیخته(،بگا ؛یلیت

 پهونو  ړنو مک←د  ېلگېب ې...؛ دغه گردید یبلل شو  گرډجنگ  یلټاو گ یلړیو نامي ویا تنوښسره د پ زېله انگر
 .یستا ینوم د یرمهالېد)رغستل( ت ېمومي؛له ورغستلي پرته چ ونړتو گه او

یشه( پر ستو )فساد پ(،چمتو؛ برجی: نامي،نامتو )نومور، نومیا لېلگېب ي،ېښمغولي بر -تورک ې( چtu-تو )-(۲۲
 توښپ  ېی ېجرگه هم  تورکمغولي ده خو  رغاون-)جرگاوو،جرگه مار(  وټلکه: جرگه تو،) جرگ تي،ښچارنومو او

  ي؛ېږپور وییونه بلل ک خیزبیا یوم ېی اینومځ)منتو(...؛ یا جغتو،تو تو )!( او بل کوم دي؛ 
)ابن الوقت،اپورچونیست(،  یپارډ: لنېلگېب ي،ېښبر ولډیا هم ان یهندي آر ېنورو غوند ړد یو ل ې، چ یپار -(۲۳

 ید یتښ( بیا پر چارنوم اویدایم ی)مشتر ی-بیپار
(   له روستني )پسین،عقب( ماناسره ستاینومونه بلېاوستر بل،ېاو له )روستنبال،روست یله آره )پل( د ېبل، چ-(۲۴

وییکي رغولي، لکه:  وییزښپ ېله مخ ېمای پالوال او اکترډ ېچ  ېی لگوېب ېرغوي او نور ېنومون ېاو ژبپوهنیز
 نومیزهښلو ې(... نورambi- positionیا ) + پسینه(نهسربل )سر ینه(،اوستربل یا وستربل )پسینه( او غبرگبل )سری

  ونه؛ړلیکل وندړاو ا( ۲۱۶وییپوهنه-۳)  ېلگېورته ب← )سه پایه( بلې، لکه: در لگهېب
نظافت(...د  ییا متیازن )شاشوک؛ ب ڼ)گوزوک(، متراو ڼاوچونگیا  ڼتیزاو ،ڼ(،د پسکاوāwáṇ-) ڼاو -(۲۵

وال؛ جنبشگر و عضِو  نگځ)غور ڼاوځ( نومونه هم رغوي، لکه: غورنښاو لو-)چاریزڅ نگڅتر  لگوېستاینومیزو ب
 ی)ُسکان کشت  ڼقروت(،سینگاو ساختن یچکه برا ۀ) خریط ڼومباوړیا ش ڼ(،شلومباوی)تاو ان شریک ڼجنبش(؛ شالو

 ؛(۲۱۷و جاله(...) هماغه  یکشت ۀ؛پارو یاچپدبان یابا
 ۀ)بچ یارټیا جنو ړیهممانیز سره،جنو تا یارټرد( له خوشا)یله گ ړی:خوشاتاېلگې،بیارټ-،ړیتا -(۲۶

( په توگه د زمېمانتې(،د ماناونجي )س،پارُدمی)ُدمچ مهړیا پیا ړیروستا ییزنومشوڅ ؛یارټدخترنما(...ستاینوم شو 
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میانوند،(   کس،ېنفې)ا ړیتاځ( او منکس،پیشوندېفې) پر  ړیپرتلویي:  مختا ېاو بیای یرادود شوره  لپا کسېپسوندیاسف
 ( درواخله؛کس،وندې)اف ړیاو ان تا

 
 یا-ستاینومونه تيښاو لنگوېیزنومبڅپر : ۳

 ېی ېاوپایل لنگونهېمانانومب
 مشتق  مجرد( یاسما ی)پسوندها

The endings 0f Substantivised Adjectives     
Or: Abstract Nouns   

   
 ه،سپکهدرن هړتنگسیا،تنگسه،توده،س تیا،تنگه،ړیا،ستړ،ستړېست
   ،یرډې،ږیتونولي،لښپ تونواله،ښپ انه،سپیتانه،سپینتان،ېړم
 ...ي،خپلوي،لویي،سترويېښگي،درغلي،خټ
د  ېنیسو چ ېالند ېتر  شنن کهځ لهډدا  لنگونوې( روسته د نومبی)مشتقات وصف لنگونوېتر ستاینومب اوړپایلو په ت د

پایلو  وړانگځله   ېبریده تر ړلري او تر بشپ یوالېنژد رډې لوډ)اشتقاقي(  تيښلېچار ومانا له پلوه ورسره تر نورو ب
 هڅهم  ېک ې.په ديېږبلل ک لنگونهې( بتيښشوي(، او بیا )پرمانانومونواو یزنومڅکبله  ) ېاو له همد ېدلېږېسره را ز

اخلي،د چاخبره  دغلته یودوراني )سرکل(  یزنومونوآرهڅرخپل وار له  ستاینومونه هم پ یرډې  ېنشته چ نگړب نگړا
 ۍمهالن← یمها لن← )بهاریه(؛مهال ۍپسرلن←یپسرلن←ی؛پسرلۍکورن←یکورن←لکه: کور ي،ېږبهیر ترسره ک

( او نور یباران)پارسي:  ۍباران← یباران←)سالنامه(؛ باران  ۍکالن← یکالن← نشرات موقوته(؛ کال-شریه)ن
 آله(.  ی)اسما نونهښلو
چار   یزنومڅرا خپلوي،خو له  هڼب تيښلېیز...( سره ب-) ،لکهېپایل ېنیم ېآرستاینومونه له یو ېینځ ېک ړل ېد په

 -اندړ(؛ولهډ وڼبندیز؛ وره ییز ) دورابا← بند یز؛ډلن← ډ،لکه لن لنگېب یدلېموخه رغ ېپه همد کو،ټسره،په نورو 
 ...اندیزړو
 کوو.  ېاندړسره و لگوېمجرد( له ب یاسما ی) پسوندها ېپایل ېوندړمونو ادلته  دمانانو ،یادد 
له   کهځ. يېږک لڼگ خهڅیا پا یلو وړروستا وېږرزډېله خورا  توښ( له لویه سره د پe-) ې-دهږ( او اوa-زَور )-(۱)

 ړېي،لکه: ماته )شکست(، بده )بدي(؛ ستستاینوم هممهاله مانا نومیز چار راخپلو  ینهښځپایلو سره هر  وړدغو دوا
سره  مانانومیزه  داړېستاینوم  له او ینهښځ ی( پاې-او) یزَور( پا-نرینه ستاینومونه هم پر ) ی( پای-ستاینومونه پر او)

ودانه -ورانه، ودان-ترخه،وران -تریخ ه،ږخو-ږخو ه،ړس -ړتوده، سو-: تود،لکهېلگېب یپا-پایله راخپلوي،  زور
 سپکه...؛ -درنه، سپک-درون ینگه،ټ-ینگټکلکه، -ه،،کلکمات-یامات

 ه،ډلکه:  ماته گو ،ېرډې ېخېب ېلگېب تيړښت هړجو هړجو ېلویه... چ-ی،لوړېست-ړی( بدلون سره، لکه: ستې-ی) له
ه خورو( او یا درنه سپکه )ویل(، پ ېبه ی هډ... یا د باچاخان  وجیزه )سپوره وي، که پوره په گهډاو بده، ماته گو هښ
او دنورو  ېدرن ېوزگارشي، خپل ېچ یاو بستان یتل خپله درنه او دبل سپکه وایي، یا پالن ی: پالنېک نوړگ هړجو  ېد

د ستر خوشال کوم شعري بیت   ،یار نه د: خپله درنه او دبل سپکه ویل سم کېپندیه متل ک ېراواخلي؛یه د ېسپک
  هسر ېنړگ ړېدوا  ېپه یوه بیت ک و سپکه! او رحمان باباپه درنو دروند په سپک که،ټ: خوشال خیدلځېورته متل گر

 دي: ړېیا )تضمین( ک ېیلېپ ړۍغ هړرنگ و خوند  غا  ومرهڅپه 
 

 وایي ېدرنه راپس وکڅبه سپکه،  وکڅ  
 ، په سپکو سپک یمزه رحمان په درنو دروند    
   

(، ی)مرگون کنديړزاني،مرگاني یا مله ستاینومونو مانانومونه رارغوي،لکه: گراني،ار رهډېتر ې( چi-ي )-( ۲)
)ضرو  يړتربگني،ا مني،ښگي،درغلي،دټوراني،وداني )په دویمه مانا، عما رت، یا تعمیر پژنومیز چار راخپلوي(،

او د دولت  زي،ېیا سوا ني، شا فیف، له انگر ساني،ا ادي،ښ ي،ېښخ ایي،ډ(، بی)احتیاج، نیاز مند ایيړرت؛ صر فه(،ا
 سره(؛  ړېژبا  توښلودین له پ

 یلې(...بدنېچاره= رغ ،ییا پیتل غاب )قاب کم عمق؛ خودار ی،رغی،سمی،بریرډې،ی،زیاتی،کمږی(: لay-) ی-(۳)
 صمیم(؛←  لتونېالو،بېب لتیا،ې) تمیز، ب

 ده،سرهږه،اوډه،لنڅره،پېرغوي: ت لنگېسره هم مانانومب یزنومڅله یو نیم   نگ،څد ستاینومونو تر ( -)∂ یزورک-(۴)
 هړ... واږېوند،اوړ،مښې(: )د پهړسره )وا ڼېب ړېرگډېاو هممها له ء  ېستاینومیز ېتښاو یزنومڅ؛ پر)سرخي(...

 (؛يېږیه ک اېځب ېچ وکيډه
 ې)ب ډۍغنړم ېی ېک ړپه ل لگوېمانیزو ب رېلري ؛ د گوتشم هړا هڼب ینهښځ ړېرگډېله آره  په  ې(،چy∂-) ۍ-(۵) 

 ېچ ۍشمز ۍروست ېږ: د ورم ډۍ)مرکن←  ېلگېب ېپژ نومیز ېی نگڅ ي،ترېښبر لنگې( یو ارکاییک نومبیاتفاق
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 ېنور ڼې)خارمغیالن! ( اوگ ډۍمارکو ن ېیاو هممانیزه  ډۍ)مهره(، یا مرکون ۍ(  او پخپله شمزليښن ېسر ورپور
 ډۍ)مرکز(،پلنځۍ،منړۍ: ل،لکهېی ېلگېب ې)قابل تشخیص( . مانیز ړېروېترا نوم هښال  کاري،اوښ ېکم منگ هڅبیایو

( ېناندر-)ناندره ېچ ۍاو ناندر  ۍاز موهومات(،ایر ی)یک ۍ( په مانا،بسی؛ُکشتېنیو ن ېږد)غ نگڅ( تر هډ ن)پالد 
حساب،  ۀ)تصفی ۍتینگښیا ر  ۍتمنښر ،ۍتینښ)جروبحث طعنه آمیز و تمسخر آمیز( په ماناوو، ر دي د ېهممانیز ېی

 (، مو ،تحقیقیحقیقت جوی
 ،نیاۍ،مورگنۍ،ماماگنۍ،خسرگنۍشي. همداراز پلرگن یراتال ېک ړۍتوگه په ورته لد لوبو نومونو په  ۍمرگا ن اوډۍن 

 !درواخلهۍگن
یا پایله  ړیرو ستا ډیوگ ځتر من لنگونوېاو نوم مانا ب لنگونوېمانابړد ک رډېوږل ې( چ- āالف ) -(۶)

ا)تهمت، ...؛نوموال )ستاینوموال(، لکه: توراڼا،رڅن ا،ډگ ا،ړغال،خندا،ژځ:زرغا،واله،لکهړده،ک
 ...؛کال،سما،زلماښبهتان،افترأ(،غال،

لکه:  لي،ښن ېپه ستاینومونو پور رهډېترده او  هڼپه بله وینا، د الف پرمختیایي ب ،ړالف( بلگ-د) ې( چ- yāیا )-(۷)
نوردره(...؛ بسیا )قانع(،جلیا... هم له )←یا -یا،تنگ-ا(،بد-یا)مل-یا، مل-یا(،غل-یا )چپ-یا،چوپ-یا،سم-ړست

 ستاینومیز چار سره؛
 ورځتیا،روغتیا،رنړتیا،جوړتیا،لوړوځ(،لکه: مشرتیا،کشرتیا،- tyāتیا)-(۸)

 نگرتیا،ډ تیا،ستومانتیا،سستیا،ړتیا،ستړ(،اتیاړ)زتیاړ(،زوتیاړ)متیاړتیا،مو
!(،اتتیاښ)رتیاښ)جوتتیا(،ررگندتیا،جوتیاڅتیا،ړتلتیا،وښواکمنتیا،غځورتیا،کمزورتیا،ړتیا،اریانتیا،زېښتیا،هېښوارتیا،وخ

... تیاډوډتیا،گړیا، ککخیرنتیا، ناولت لتیا،پمنتیا،ېڅنتیا،سپېړونتیا،مېتیا؛لڼندتیا،کړ، تیا،ړپړرتیا)ارتتیا(،پراختیا،پرمختیا،  خ
 ؛ 
: يځرا رډې)محور(سره هم  ځاو بیا چارنوم چورلی  یزنومڅه ل ې(، چtob-توب )-(۹)

 لتوبېتوب،بنتوب،بډکون غلتوب،ېنتوب، پ وېتوب،هلکتوب، زلمیتوب، ل ینهښځمشرتوب،کشرتوب،نرتوب،نارینتوب،
دو  یتوب،ړغخرتوب، سپیتوب، غویتوب ، یتوب،ړ)محور( سره:س ځنوم  چورلی یزڅ...(؛له  تونډکون غلتون،ېپ)← 

 ...؛ناورتوبځتوب،مډبي توب،
تانه( -تان،-توب،-سره همرنگه ده، خو له آرپوهیز پلوه له) ېاینومپایلځله  ېی هڼب کارهښ ې(، چtun-تون )-(۱۰) 

: ېی ېلگېوسي،با ې( سره همآرdom) زيې( اوانگرtum-له الماني ) ایيښده او ېاوهمچار ېسره همآر
له  ېلگېب ېدر ۍومبنړ ېدغلته یواز ېچ دابیا  ېپور هړپه ز بنتون؛ غلتون،ېپ تون،ډ)!(،کونلتون،لنگتون،پیوستونېب

 !ید یموندل اوړهغه هم له خپلو انو نومونو سره ت یزنومونو،اوڅله  ېی ېدر ېاو دانور ېدلېرغ خهڅستاینومونو 
ه پایله په توگه مانانومیز ڼېب ېتښیاهم د او  اوړه،یابلگښاو همر ی یتون( د همچار-(، د پاسني )-āna tتانه )-(۱۱) 

(  له -گ-سپیگتانه د) ېی نگڅ(، تر ی(،سپیتانه )بدرفتارhousehold ی: کورمانه )منزلدارېک لگوېب ېده،لکه په د
 ادیانهښ(،ینیکوی ؛یبهتر ،ی)خوب هانهښانه،ېړ(، مهښپلگوا  وا هښلکه پلوا ،ید لځې دوديړگ ېښیسره یو کمپ رنډې

 )شادیانه(، گرمانه )جر مانه( ... ؛
 ولډ(یا )سپینتیا( د انید د )سپیناو ېده چ لگهېب  ېښېیوه ورته کمپ ېک ړ( د دوه پاسنیو هغو په ل-ān t))تان -(۱۲) 

 ده. ېستېراخ ېم هړ)لطیف اپریدي( له لیکل لېپه توگه دادینخ
 یزنومڅ کمکینه،هلکینه، زلمینه؛ لورینه(، پلورینه...بیاد کینه،ړپلرینه،مورینه، کوشینه،و ینه،ړ(؛ مyinaینه )-(۱۳. )

: ډۍوډ ېلېالبېب  ي،لکهېښېږپ رډې وږهم ل لنگونهېپژنومیز ب ېی نگڅخو تر  ي،ېږاو رغول ک دليېرغ ځۍپه چورلی
 نغن،

(  y∂na)الومورف( ینه )) ړ( بل مانانومیز بلگ-yinaسکینه، وریجینه...؛ د)ینه )یا غلمینه، وربشینه، جوارینه،ن غنمینه
نان   ینهې:هوساینه،براینه )ماحصل،دستآورد(،گجوي،لکهځسره را -و-)ا یپاقانون سره سم له خپلواک پوهیزږله غ

 اړو )عرضه، پیشکش، تقد یم(، ینهېاندړو ینه،ډېاډمخلوط از آرد جو وگندم(،بسیاینه،پوخالینه، 
گه بیا هم د د )لورینه( هممانیز په تو ینه،ې...؛ په لور رزوینهېاینه،لوینه،خوندیینه،پډاینه،بوډندوینه،غوراینه،جالینه،ب

 لري. ټنومیز او بیا مانانومیز )لَور( بنس یزڅ
 ز،یاې...( له اغوستیاېستیا،بېپیو ستیا، سستیا، ن کستیا،ېستیا،بېناستیا،پرانېد )ک ؛ېلمستاکې(،لکه په مstyā-ستیا)-(۱۴)

 شي! یداېکلټا رنډې( -س-د ) ږۍغږخو
 ې(...  ییو سره؛تلوسه، گو نگوسه یا گنگوسه )گونگوسله ورته ماناو ېسه، لکه په تنگسیا او تنگسه ک-سیااو-(۱۵)
 اوسي! ېلگېب ېورته ارکاییک  ایيښ
 ره،ېر،شمې)شم هڼده؛ گ ې( دود شوهڼ)بدگ ېله مخ  ېاوس اوس ی ېچ ې( کهړگښې)هڼگښې(،لکه په gáṇa-) هڼگ-(۱۶)

 .ید  ړپه توگه  یوازاد گ نومړک لڼد )گ ېبلک ي،ېښنه بر هښنمبر، نومره( ورسره همری
 ېاو دویم دای يېږکلټا ینړآر )و(گ لځې یومبړهم له تاریخي پلوه  هڅ(، که gan∂y-) ۍگن-( او- ganiگني)-(۱۷)

 ېاوسي، خو اوس ی یغلط مشهور(( رادود شو))← ېهمدا س ېتوکښپ ۍهغه هم په لیکن ،ېالند زېتراغ رېپ یتښداو
 ،پهېلگېب ېتر بگني(  پرته نور -منيښهم له )د پق هکځ؛  يېږجال جال کره بلل ک ېنه لري  اوهمداس تښدا توپیر ارز
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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

 

( ۍ)پالرگن ېک( ۷په خپل )نصاب الصبیان  سوه کاله پخوا وڅاو ان )ابو نصر فراهي  ړې( راخوندي کۍ-زورکیواله )
 ېشو ېرېه ېی ۍنیاگن ،ۍمورگن ېچۍ،ماماگنۍ،خسرگنۍ: پلرگنېلگې،دپق ب(۲۷۰وییپوهنه -۳( کارو لي)ۍاو )نیاگن

 دي!. 
( سره نه توپیروي، ۍلیکوال او رسنوال )وداني اوودان رېیو شم ېاو هغه داچ ید ړوال لگهې))غلط مشهوره(( ب زهتا

هم ور  روتنهېدات نگڅتر لگوېد نورو ب ېرسنیو ک ولیزوټاو  ودونوښپه الر  ېخپرون توښبي بي سي  پ وتم،دړنو ا
 هڼب ېتښاو ۍدا روست ې(سره نه توپیروي او یوازیرهمغ)اصلي او  رې)افراد و جمع( او پ هڼگ ېول ېچ مړک اگیزهډ

وایي: اشرف غني د نوي  ېلپاره کاروي، لکه چ يړرگډېاو  يړاو هممهاله د یوگ تيښاو نا و تيښداو  ې( یۍن)ودا
 ۍودان ړېده... دوا ېشو هړزرو بندیانو لپاره جو۴د  ې)تعمیر( ی ۍودان هړز ووه،ېښک برهډ ۍزندان د ودان رخيڅ

 بس شي! ټې( به مهون)تعمیر
)لنگوال( =) لنگون،لنگتون(  پر  لگهېسم له السه دا یوه ب ېپه توگه ی ېپایل ېد مانانومیز ې( چwāl-وال  )-(۱۸)

 ده.  ېږېرزډېپه توگه پوره  ېپایل ېچارنومیز←او بیا  ېیزنومیزڅاو  ېالس راغله،که نه د ستانومیز
 یواله،ولسوالهڼله،ترکا یواځاځ(، مو مندواله،تنگلويښ)پ تنوالهښله،پتونواښ( له پیلخج سره ،لکه:پwāla-واله )-( ۱۹)

)مرییواله( هم رغو  ې(،بلککوالهټ)خ ې(...؛ ستر خوشال،نه یوازیواله )تنومند ډ،کوشنیواله، هلکواله، ه(۶۱تینښ)ر
 ېور ته پر تلیز ږ( هم در واخله،ا و زمویوالهړحمزه )مچواله،س اد( هم،ان داستمنيښ)مغولواله =د ې،او حمید پس ېل

 یسیاسي نویز یدونکېرکارډې(...او د گوهر زمې(،پرگنواله )کمو نزمې)سوسیا ل ولنوالهټوادواله،ې: هې( رغاونی)قیا س
 (.شنېتالف،کوالې)ا لوالهټ( زمې)نیولوج

(  ۲۷۱ ېوییپوهن-۳دلته له ) ېپایله چ ېږېرزډېج او مانا سره،خو ال واله( له ورته خ-(،د )wālay-)) یوال-( ۲۰)
(، یل واړ)مو یوالړ،مَ یوالږ)ِجماع(؛ کَ  یکوروال ،ییووال ،یل تونواښیا پ یتونوالښراخلو: پ ېلگېب رېیوگوتشم

 ! .ويځو( نه غور-)ښېد ری ېلیکوال ی رډې ې...چی،َرغوالی،پَستوالی،پَخوالیوالڼ،کیندوالړ ،یوالړ،زَ یوالړسَ 
 رغوي: لنگونهېکچه  مانیز بد دوه پاسنیو پایلو په ورته  ې(، چwali-ولي )-(۲۱)
(، تنگلويښ)پ تونگلويښلکه: پ ،ېی لنگونهېب وندړده،ا ې( دا هم له پاسنیو درو پایلو سره همچارg∂lwi-گلوي )-(۲۲)
پالرگلوي،  خورگلوي،مورگلوي،ژندگلوي،ورورگلوي،ې( ،پیگر ؛کوچيی)مالدار تینگلوي،پووندگلويښر

 (... .ی)همسایه دار گلويډتربورگلوي، گاون
 .يېږ)الومورفونه بلل ک ونهړ( او گلو هم پرخپل وار گلوي  بلگg∂li-گلي )-( ۲۳)
(، ستروي یا لووي یخپلوي )خویشاوند  ې:یوازېسهي شو  ېلگېب ېتش در ېسم له السه ی ې(، چwi-وي )-(۲۴) 

 )تکبر(.
یا زگروا  یروېعظمت(، زگ ،ییاستروي )بزرگ ییا ولویي،سترو ی: لووېک لگوېب ې( په دway-) یوَ -(۲۵) 

 )سینه و بغل یا گریپ(، ییا رم ی)نالش(، سکارو
 ...؛ی،ورکاویاوړ،لوی،بداویاوټغ ،یلویاو ،ی،ستراویسپکاو ،ی: درناو،لکهېی ېلگې(، بā wáy-) یاوَ -(۲۶) 

 ؛ی)پخل ی)انتخاب(،پخاوی،غوراوی،رغاوی،خپراوی: پوهاوېرغاون ېنو
 ... . ی(،سماو،تقابلیمخا مخ) ی،مخاویالوې،بیاوڼ،ریرگنداوڅ،یاوړتایید(،ن

 ی)امور منزل، منزلدار á-(، بیانه،کورمانه ۀ)اجاره؛ وظیف یکانهټ+انه= یکټ: ېی ېلگې(،ب- ānaانه )-( ۲۷)
house holdنه،  هاښانه،ړانه،پړ( ودانه،ویبرادر بزرگ درمیراث پدر ی)امتیاز ویژه  انه،ورانه،مشرانهېړ(،م

 ( ډ)له پارسي سره گ ادیانهښشوپیانه )تهمت؛ خجا لت(،ارزانه او 
(، هواگیر )آرام(، داوه گیر، زودگیر یزکام مواش: شوگیر )شبگیر(،برگیر )لگهېپایله اوب ېگیر، پارسي آر-(۲۸) 

 ( بیا د )توپ دنده(په مانا د ننگرهار خواته دود لري.ger) رې)غصب(... ؛ گ
)اطمینان(،  ینهډېاډیا  رنهېگډاډلکه:  لنگونه،ېانانومبم دليېسره رغ ځ( چورلییزنومڅ( پایله له )ger∂na) رنهېگ-(۲۹)

 یادکرد(. ،ی)یاددهان رنهېیادگ
د سپوریا سرنشین(  په  ې)د چلندوسیل ېچ نگڅ)سپرلي( د )سپرلو( ترېلگېب ېپایله ده، له یو ېښېلي،یوه کمپ-(۳۰) 

تم  یاو تر ېوبډ ۍسپرل ېاو نورشوه  ېپات ۍیوه )سپرلي( ژوند ېړۍب ېتښلکه: له او ي،ړدویمه مانا پر پژنوم او
 . ېشو

لکه  ،ید هښسره همری ښوی ېچ ېک ښانسانیت،آدمیت( یا هو یتوب؛ړ)س ښُوو يړ(،لکه په سwox̌-) ښُوو-(۳۱)
(که ورته جولیزه پایله ده،خو پژنومیز wṓx̌a-) هښوو-په توگه(؛ هرگوره، ولډد پارسي)هوشیار ان یارښوی

 يښوېړپه م ي،لکهېږک انومیزهي(  سره مان-( اوله پایخپلواکونج )هښوړ)م هښوېړلکه. م ي،ړچارومانارانغا
 ( ده. یزي؛سردړس زوي،ړه،سړ)سا هښوړس ېی لگهېبله ب، ې( کی)شوهردار

 ،ی)گرم هړاو دوا ید لځېیو بل  ې)تودوخي( ی ې)تَودوخه(  لري چ لگهې(  هم تش یوه بw ṓ xaُوخه )-(۳۱)
 ېی ېده. همداس ېپه توگه رادود شو ولډ( د انید )مرکز گرم لځېویم د ېتوکښلري او په کره پ ېحرارت( ماناو

 ؛ېږی( ویل کوخهړ(او)سيېږ)قیاس يېږزېپرتل رډېوږ. سرزي...( هم ورسره لیوالړتیا،س ړس ت،ړښ)س مانیزډب
 اوسي!  ېله دایکرونیکي پلوه ورته پایله لرل ایي،ښ)موخه( بیا 
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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

 

 الحاح(...؛ ،ی)عذر وزارۍله )ناورین،فاجعه(،مخوله یا جگ(،بخوی)آمیزه،میختگ ولهډ: گېلگېوله، ب-(۳۲)
 .يېښبر ېښېعربي پ ې)بارکوال(... چ لتږ(، خونواېانسانگرت )ب کت،بندیگرت،ېلت...: نزد-گرت،-(،at-ت )-(۳۳)

 ،یهړشوي مانانومونه وي؛ په )م تهځرامن خهڅ( ږی( او )تږیپخوا له )و رډې ایي،ښاو تنده  هږیا ول هږ: لوتښیاد
-هکه،-،یه-) ېپایل ېوندړا ،ی( دږخو هړ)م ېنیز یهمما تيړښت ېله )تب دق وسل( مانا سره چ ې(کیکهړیا م هکهړم

 [۲۹۴-۲۶۵]د پوره پوهاوي لپاره: وییپوهنهيړغوا ییکه( سپیناو
 
  ېپایل لنگونوېدچارنومب -۴

 یواعتیاد یمشتقات پیشه ی یپسوندها
Nomenagentis-derivative endings 

 (agentivesuffixes ) 
 
)سقاو(،  ییا خربون، اوب به،خربهښغوبه،او ،گوروان،ییالټگ ،ڼاوځغور ،ڼیاڅبور ور،ټغو ،ړیگ گر،ژرندهټخ
 مار... هړجگ ن،ړمرستیال،کارمن یا کارمند، بریدمن، تورن، جگ گروال،ډاروال،ولسوال،ښ
او په -و بوختیا نړک تيښپرلغ هڅنا هڅپه   ،ې( د یوه چار یا دندNomen agentis جنتیسېچار نوموم  )نومن ا یو
 اعتیاد(، لکه د نشه یي) دتیاږرو ېک  څتر څتر

 ( بللagentive suffixesهم چارنومیز ) ېی ړیوندروستاړ_اکاکڅو اکڅښ
 رهېاو له لویه سره له نومونو، په ت و،ټسړهم تر مانانومونو روسته، په دویمه کچه له چاروالوک یرډې ړ. بشپيېږک
د وییکواله [. ۷۹ ښ]وولری يېږک تهځرامن لونهښپایلو په ن لوېالبېد ب خهڅ وټس وندوړتاینومونو او اشویو( س یزنومڅ،)
له  څۍمڅلکه )په(  ،ېلگېمرسته کوي، ب ې)صراحت(  ک زغردتیاپه  ېوستربل )سره( ی ېچ ی)په( سربل د ېی لگهېب
 خورم.  ې)قاشق( ی ۍوکڅمڅاچوم  او )په(  ېوریج ېپه کاسه ک گهېد
آریووستوي  ېخین ،اوېک ړپه ل نگونوړاکنتټ← لکه د -کیبي()تر تيړښت نگڅ(چارنومونو تری)اشتقاق تيښلېب د

 لکه: ي،ځته را ېچارنومونه هم مخ
جوال،میا،مال، ملنگ،ستانه، پیر،مرید،مشر )رهبر، سرکرده،  نگ؛څد)چمیار(،تر  نگ،موچيڅد )غالگر( تر غل

 خهڅهغو  والوړله ک ېی ړیلوم ،ی. داديېښبر لنگونهېارکا ییک( ب) هړپورویي او یا زا ېپک ېینځ ېرئیس(...چ
 ېاندړنوموال  هغه و یرډېاو بیا  ووڼاچاچارنومونه ر رېشم ږهماغه ل خهڅ نومونوړک←له کو،ټراپیلوو، په نورو 

 کوو.
  

 :ېچارنومونه او پایل والړ: کړیلوم
 
یاد پالوال  یزده کوونک ،یونکوښ، یپخوونک ،یونکړ،خویونکڅښ(: -nkayÚnkay,wÚ) ی،وونکیونک-(۱

 )زدایند(...؛
 )خواباننده،یملوونڅ،ی)ویند(،منون ی(:وون-nay Ú nay,wÚ) یوون-،یون-(۲

؛ دغه (۲۲۲-۶۴ رمهې)برنده؛ بار؛برده بار( ...)وییز  یونړ،ویونړ...؛کی)خوراننده(، روون یوونړیاخو یخورون
 هم ده. نومیزهښپایله لو

ه، کراغند -ه،ترهند-ندځه،گر-ه،ویند-رندیاپایله ده: خو یړروستا ېږیرزډېه(،یو -ند)-(۳
 هډیا کراکن هډ)خزنده(، کرکن ندهځ)متحر ک(، خ ندځه،کارند)کارا،فعال(،خو-ه،بهند-(،ژغورندیندږک←)ندږیاکرا

 ی)بیماریکه به سبب بدپرهیز هیا کراغند ندهږ)کج بحث؛ علیل(، کرا ندهږیا ک ندهږاز کوه فروغلتیده(؛ کرا ی)خرسنگ
 ووندښ(؛فاعل(،ټیاغزن بو  ړک په زورکي )یو لو-دویم  ه،دډکرکن -ی)کوونک ندړبد(، کبیما ریش شدت یا

 ېهمدا س  ې( بیا له پخوارا هیس ی)گرامر(...؛ پوونده )مالدار؛ کوچ ندېږل-زندېپالوال(، ز←(،زدایند)شاگردیوونکښ)
خورنده،خزنده، بیننده... که نه، له  ،لکهینده( د-) هڼپه همدایوه ب ولډان نومړک يه( پارس-ند-) توښدپ ؛ید یدود شو

 لکه خورند،میخورند،خوردند...؛ ي،ځرا کرټ ېند( سره ی-) ڼېگرداني ب
 ېلر ېاو نورو نژد وړپوهنیز پلوه په دوا ږغ-پایله له تاریخي نومړنده( ک-ه( او پارسي )-مد-) توښپ ولډهر  په

 توښدودي پ ړاو گ ۍنړپه )و( گ ېنن سبا هم گورو چ  کهځشي ، یداېبادزن( -له آره ) ېخپلوانو ژبو، ان په الماني ک
 نومروستاړودو ک دړد( یا د زیا ترو گ-د، درمن-)چمن ي،لکهېږک لولښگ(  ن-د( یا)-) ېنومو نو پور ین(  پا-په ) ېک
بیا ترپارسي  ېک توښپ ۍ(...،په لیکننگړ(او )خو نړلري،لکه: )خو یکاوټنگ(  -دا) یکندهار ېاندړن( پر و-) يړ
 ېخکگ( م-د( او )-کارمن( ...؛ ال سرچپه تر )-کارمند من،ږخو-دردمن-دود لري،لکه په )درد مند رډېمن( -مند(، )-)

پر  ړیخواته لوم ځشما لختی ې( چږ)مو ینځیا من یکندهار  ي،لکهېږک تهځرا من رډېو  ږ( هم لشنې)اد رنډېن( -د)
 ېونړیوال کچ  پر)مگول( د )مغول( له ا ړ! ان پر نید یتښ)زمونگ(او ( پر ږمونگ(او هم )زمو)موگ( او بیا پر )
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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

 

 رهډېتر  ېچ ې. ان تردید یدلې( هم رغMongoleid) ناپه ما نژادړد ژی ېاو بیا تر ی( شوMongolسره )منگول  
 وو. ی( لپاره هم را دود شوDisabledد کمتوان ) ېپور

 ېدرواخله،خوله هر ېهم همداس ې( ییندو-ده او ) هڼب ېدلځېیو غند( -له تاریخي )دایکرونیکي( پلوه د ) ې،چیند-(۴
 ړۍه( یوه پو-( تر )خورندی. د ساري په توگه )خورنديېږک رلېنگ ییو توندوال ېپه چارومانا ک ېی داسرهځېغ

 :ېلگې( بی(...د )ندړۍپو ېدو ېتر یاو )خورندو یيښرا   یتوندوال
)شورچشم،  یندړ(، غیرخنده،سیار او پر پایخج:  کج گردش)پر پیلخج: گردنده،چ یندځ)کشاورز(،گر یندښک

خورندي  ېپخپله خوري اونه ی ې)خورنده(،لکه: )نه ی ی)سریع، باعجله(، خورند یندېړ)رقاص(، ب یندډنظرباز(، گ
)کج بحث؛علیل( بیا ستا ینومونه  یندږ،کیندړ:گېلگېب ړې)فاحشه(،...؛ز ۍ)گاینده(،غیند یته ورکوي(،غیند

 )اسم آله(...؛ نومښ( هم لوېټ)راک یتوغند ی)دوک( او نویز یي،برندځرا
 ی،کرندوییداکوي: ویندوپ تیاړاک ته ا خپلوړور له مخه ت ېپایلو غوند روډې( او نورو یند-ند،-پایله هم د) ،دایندو -(۵

ني استاد(، پوهنتو ټیټرا ړۍپو ې)ترپوهانددو ینده اداري نومونه(،پوهندو وړ؛ ا ستې)سیاح، تور یندوځ)بزگر(،گر
 یارندوڅ)قوماندان(، یولندویاسرمحقق(،ب ړیغ ترینړلو ېولنټ توښ،دپیندو څېړ

)ایجادگر،  یندوېږز ،ییاسپماگر)صرفجو، مقتصد(،ژغورندو یندوټ،ویندوټ،گی،پالندوی)سکوت،پولیس(،ساتندو
ور )غوطه زن، غو  یا غوپه یندوټغو ،یخپرندو ،ی(، مرستندوی)باعا جله؛ عا جل، امرجنس یندوېړآفرینشگر(، ب

 ) انتقال دهنده(... ؛ یندوېږ(، لی)دعون کننده، داع یاص(،بلندو
)مبا  ېندښ ېد یو ېد عربي )صفت مبالغه: فعال( غوند اوړنو په ت(، دا پایله ستاینومونو او چارنوموānd-اند ) -(۶
 : ېلگېکوي، ب کارندویيښ( ېلغ
مومند( ←(،نوماند )مشهورستېپراتې)جدایي خواه، س یتونپالېیا ب الندې)شناسا؛شناخته(، ب ژاندېپ لبالند،ځرپاند، اند،ړژ
 الند،ځ)(، ،ویاند،بهاند،ید یشو ولړ( سره پر چارنوم او بیا پر سیاسي نوَمونه )کاندید( هم ازمېمانتېله ماناونج )س ېچ

پر بره  ېپرلپس ېی ېلگې( بنوزموېنو به بلوغ رسیده(؛ د نویزو نو )نیولوج یختربالند،یا د ستاینو په توگه بالنده )د
 اند،څېړ)آموز گار(، پوهاند، لوالند )ُمدرس(،  وواندښتپاند، اند،څ: هتي،لکهښدرومي او پر نورنیو نومونو هم او 

)شیاد؛ الند)روشنفکر؛ روشنگر(،رغاند، ژغوراند، درغ اندښ)کاشف، کشاف(،روراندې)خطاط(، برساندښک
 ېلگېب ړېد )جوانمرگ(، هم ورته ز-(... هاند، تاند یاتاندوا ند او تاندلبانجعلکار(،سهاند) هضم کننده؛صابر، صبار

 .ید یاند د خدایي ستاینومونو )رحیم و رحمن( لپاره هم دودموندللور اندوښب ي؛ېښبر
 

 :)آر( نوموال چارنومونه دویم؛
 
( debate) ېی ولډان زيېگرالتین ، لکه ان ؛ید یهم  هندي پوروی ټ)الفوک،الفزن(،با نگڅتر وټد با رټر، لکه با-(۱
 لگه،ېب زيېپه توگه پوره دود لري،لکه انگر ېد پایل لنگېمب نوړ( د چار کr-) ېپه اروپایي خپلوانو ژبو ک ؛ید

maker (الماني ،macherاو داس )یوالړنن سبا پر ن ېچ ی)ربوتر( د ېی ولډان امي_ سالوي )روسي( نېنور ې 
 لالسي اتوماتیک یا ماشیني انسان لپاره! هغه هم د خپپ ،یشو ډکچ )ربوت( ته رالن

یانیمایي  ی)مادرآل؛ شخص حریص و گستاخ(،نیم ییرآب(،رو)دهقانگ؛ م ښی: کېلگې(، بay,-áy-) ی-(۲
و  ی)پایدِو مدار ی)دروگر(، بالک ی(، لَوَ ی)بچه باز،لوط یگ اډ)جاروکش(،  ځیبې)سقاو(، ر ی)نصف،مناضفه(،اوب

لوبغا  ې( لوبۍل وډ نگهډ(یا )ۍولډانډد ) یولډانډ،یسي،کوچ ډانډیا یسډانډوروکاکه(، یا بانکه )مغر یهممانند(،بانک
( د یو یاو بد یکې( یا )نیکېاو ن یشي، )بد یرا تال ې)نیکو کار( هم په چارنومونوک یکې)بدکار( او ن ی،بدړی

 دي. يړلوبغا ېکیس ۍنړ)و(گ
)پسته  اگيډ ي،ډیا پلن يډپه توگه،پن ولډي )دایه( د ان( یا پارسېد)تي ورکوونک نگڅ:  تیي د)دیي( ترېلگېي، ب-(۳

 ،ی)میا نج يښ)چرگ(،بگا ېړیکوي(، چلي یا چلباز،بانگي یا بنگ زهې)درو ړچ ېچ يړچ رسان(،د مال یا جومات
(،بدرگه یي )بدرقه یشامل قوانین پشتونول ،یجتماعا یصلحجو(،نرخي )ماهر و داور درامور متنازع فیه، و ارز شها

یا  وکيټسي،ډانډ لي،ېبولي )آوازخو ان( ، چرسي، بنگي،چلمي،نسواري،اپیني یا تریاکي،ت ېبد ل ېي، چ(،بدلیی
 چيړیي،چ چهړ)محفل باز(،چ اريډیي )خوشگذران(، بن لهې)تفنگدار، تفنگ ساالر(، م وپکوالټیا وپکيټوکمار،ټ

)پسته  اگيډا جو(، دو بار؛ماجربن ی...)بغرډنگیي،چکه چور، غرغره یي  یا لن اډوفحاش(، شمار )عیا چهړیاچ
)ُدم، دالک،  مډ(، نایي، گالبي یا ی(، کبابي، درملي یادر ملگر )معا لج؛طبیب یونا نیوال)حلوای هښیارو يښرسان(،رو

 ؛(... یکند؛ تفنگ باد ی(،بادي )کسیکه خرمن را در جریان باد پاک میسلمان
دغه  ېچ ی)دروگر(، ،رو یزرا عت(، لَوَ  اسبان کشت و)چاریکار، پیشکار دهقان؛ پ ی:کروېلگې(، بway-) یوَ -(۴

 .يېږبلل ک لنگونهې(... بیا نومبزېیاچاپه گر)رنگر ی،چمب یالرو ي؛ځرا ېک نومونوړک←په  ېلگېسره ب ېدر
 ېبان( سره همآر-له پارسي ) ولډده، په هر  هڼب هډهغه لن يړبه(  د لوم-) لځېدویم  ې( چbun,-ba-به )-بون،-(۵

پووندگر   رهډېتر  ولهډان توښپ هړیونه لري، د ساري په توگه دوا اځکارون لېالبېب رډې وږداورسره ل توښپ پایله ده،خو
. د يېږک یست ایناځوال( -وان( او یاهم )-) لځېدویم  ېی ېک رخواو په نورو  ب يړوونکي( رانغا رڅ ارويڅاو بیا )
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به -ربونې)شتربان،شترچران(،ل بونښاو -بهښوان(،او  : غوبه، غاوچي یا گوروان )گله بان، پادهېلگېبه( ب-بون،-)
گوسپندان(،  ۀ)شبان رم بهډ)شبان بره،بره چران(،وزبه )بزچران(، خربون )خرچران(، اسبون )آسپ چران(،گ

 توښپ)←( د دوه گونو زامنو په تو گه بنړد )س ېی(  بونښ( او  )خررخبونښیا زمر بون )شیر چران(...؛ ) ربونېش
 شپه )شبان( بیا له آره پسوبانه>پشوپانه>ول )مورگنستیرن(؛ -دي؛ شپون ېلگېب ېلرغون ولوټتر ( ۴۶۸نه... تاښاو پ

راه، رهبر(،لرگبه )چوب  ۀپال په توگه،(الربه )بدرق لمهې: کوربه )د مېلگېاو ب يځنور کارون ېد ورته پایل ېهمداس
 به )کاریزکن(...؛ ډ)آرد فروش(، گو بهړگر،اوټیا خ بهټ)هیزم کش(، خ به،ټن؛چوب فروش(، خسبه یا بوشک
: ېلگې)هونریانچو: هنرمند، ماهر( آریاني هم رازبادوال شي،ب ستایيېخو او ،ډچي، له پارسي او تورکي سره گ-(۶

)نگهبان  چيېو صلحجو(،مرغ ی)میانجيښیا بگا چيښچي،بگاڼ)ال فوک(، ات یپډ(،غورچي یا غوراینندارچي )تماشاچ
 ( ۳۰۱(...)وییپو هنهانآن(،غاوچي )دادخواه؛پاده وان،گله بپرده گان از ۀکشت و رانند

)پنبه  ولگرډ)موزع،منقسم(، چجگر  یا مسلي )(،پن شگرې)گلکار(،و گرټ:خېلگې،بیگرند-،یگر-کار،-گار،-گر،-(۷
)مژده رسان(،  یریگرندېیاز ریگرېگر،کارگر یا کاریگر،  زرگر،ز تگر،یابزښکروندگر، ک ،کرگر،ی-چین(،لوگر

یامره یي  وگرړباز(،پا ،حقهیار)جادوگر،سحرگر)مد گرډدرغلگر )خدعه کار(، کو ،ې،چمگر یا چلگر هړچا
 وهښېیي )حشر گر(،مالزگر یاخوشامند گر )چاپلوس(،  هړ)مارگیر(،بیزوگر )شادیوان(،بزوگر )شبان بز(،اشرگر یاپگ

گر(، کچگر )پیمایشگر؛ نقشه  یگداییا سوالگر )سایل، گدا، ړیبسپنغا زگر،ېناز(،چوغلگر، غالگر یا غل، دروگر )ط
یا  یگر هړ، غا ،ی،وارگریسره، لکه  ملگر رنډې ږ(؛ گرگر )ظالم(؛ له  غبرگغازکش؛جریب کش(،خوالگر )همر

(،مره یي اینومځ)نیزه ساز؛ نیزه باز او یو  ی)دستیار(...؛شلگر یالسگر یوگرڅ(،ی)پلوان شریک دمگر ځپلوی
گگر  ي؛ېږک لڼچارنومونو گ وېښواوکمپړ)گلیم باف(،له ز یوالڼیا ک ی،چلگریلگرټ)مارگیر(،   وگرړیاپا

ر(، )بنیاد گرا؛ بنیا نگذا گرټ: بنسېک ړ...؛د نویزونو په ليړغوا یبیاسپیناو ېورته رغا ون ې)آهنگر(،لولنگر او داس
 .؛ پیلگریا پیالمگر )آغاز گر(، نیوکگر )منتقد(،نیواکگر )اشغالگر(، بلو سگر )تجاوزگر(.. تگر،ښنو
په  ړد یوه ازاد گ ېک توښپ  رهېپه ت ره،ډې)کار( تر  ېله همدومره توپیر سره چ ي،ېښبر هښگار(  هم د )کار( همری-)

-گر(،بدکار،پخلیکار،سرکار خپلکار،جنایتکار، یاله ))آهن ښکاریا پ تکار،وستاښکوي،لکه ک تهځرامن نگونهړتوگه ت
 کار،ېلري، لکه:ب ړیمختا یاځپر يړد روستا ېچ ډره گس ۍ...؛له پارسینکار ،ورایرکارډې( سره، لکه: ی

دود  ېاونورو افغاني ژبوک وړبیاهم په دوا گارې( لري او بکارېوزگار )ب لگهېیوه ب ېگار( یواز-د) توښهمکار...؛ پ
 ؛ید ړیک تهځپراخوالي اوتوندوالي سره رامن هڅ( هم له یوگارې)اگار ب توښپ ،یدرلودل

 ...؛ زگار،روزگار،پروردیگارېپره
یا  ېړی)صاحب نوبت(،بانگ ړیوار گ ،ړی: ژرنده گېلگېپایله ده،ب ې( همچاریگرند-،یگر-گر،-آره د ) ،لهړیگ-(۸

 ،یریگرېریگر،زې)ز ړیریگې(،زی)تره ک ړیضامنگ ،ړییمگېیا در ،ړیگځ،منیرگریا اش ړیبانگي)چرگ(،اشرگ
عروس  ۀکه داماد را تاخان ی)کس ړیا؛ زومگجمع(-)مفرد ړیرگډې-ړییا وره یي(؛ نویزونه: یوگ ڼی)ورابا ړیوراگ

( هم ورته پایله ده، لکه یگرک-...؛ )ړینگ اځ،ړی: نیمگ،لکهېی ېلگېب ېمیکند( هم ورته پایله ده؛ ستاینومیز یهمراه
 په مانا. يړ( د مینه ناک او مینه ویپه )مینه گرک

یا  گرښگوا ،یگرندښ، گوا (یریگرندې: زېلگېپایله، ب ېد پاسنیو دوه درو پایلو همچار ،یگرند-(۹
 والغودېیاد یلگرند واې،دیریگرندې)قاسم(،ز یند شگرېو ،ییا ورمندگر )داور، َحکم(،اشرگر ند ی،تولگرندیگرښگوا

  ي؛ځ)باعجله؛ تیزگام( بیا ستاینوم را اريیاتلو یکه با منقارش دیوار  را سوراخ میکند(،...؛تلوارگرند ی)پرنده ی
خوشال(،  ښه او زیاتره ستاینومونه رغوي،لکه:پرواگیر)بااعتنا(، هواگیر )خوگیر،پارسي پورپایله د-(۱۰

)مترصد؛ کمین  وگیرڅ: ېی ېلگېب ې(؛ چار نومیزیم مواش(،بادگیر، برگیر )زکایبارگیر)حیوان بار
 ،لکهيږ)خوشال،سوکال( او اینوم(؛ هواگیر په  دویمه یا مجازي مانا پر ستیگیر(،سوالگیر،داوه گیر)دعوه جلب، مدع

 (...؛یهواگیر د ېم هړ)ز ېد سبزعلي خان په سندره ک
چار سره پوره  نومیزښ)کلخکوب( لو مارټله )کاموال( لو ېپایله ده چ ې)وهل( هندي آر ړگ ړماره،یوازاد ک-مار،-(۱۱

د  ي،لکهړرانغا ینگارټاو  ندهښلگوي  اوپه دویم چار و مانا )غارتگر( بیا دومره نه،د همچارو پایلو په پرتله   خړا
 ینهښځ  ېآره ی ې: بچیمار )حر یص(  چېلگېب ېچارنومیز ېولیزټکچنیماره...؛  -ۍکچن یمار،ډب-یخورډب مار،ټخ-گرټخ
)حریصه( وي،  بغریماره، کچنیماره یالکیماره  ېر رخوډېسره  تیاړله بیو لوژیکي ا ېده چ هښځبچیماره یا بالربه  هڼب

 هړ(،دوپاربندو ب یو فحاش و ب ،عیاشی)الأبال یچه ی ړمار یا چ چهړچمار )دخترباز؛ زنکه باز(، ۍ)فا حشه(، جل
مار)پرخور؛  هړ)رشوه خور(،خو یمارډمار )طبله نواز(،ب هړ... هم ورته کرکتر ونه دي، تبله مار یا دوکمار، دبله مار
)دمزن  مارښیشگر(، پ مار )مقلد؛ ممثل، نما هېښسیار(، پ ۀ)کراچیوان؛ زنبیل کش(، وستار )بنجار لمارټېرشوه خور(، 

سندرمار )کاروان،  لمار،ځ)گوزک؛ الفوک(،کن وزمارډیاکوتکمار،تیز مار،  مار هټآهنگر(،ازمار )مکار،حیله گر(،سو
 یمارډوډ)عصاره کش از نیشکر(،  مارېړمار )ُگرپز(،پ ړمار یا شوکمار )رهزن(،گو هړمار )دروغباف(،دا هړعابد(،دو

)قصاب(، النجمار )دعوه جلب،نزاع آفرین( ، سوکمار  یمارډروز،جنگ ساالر(،ونمار )جنگ آف هړ)مهمان نواز(، جگ
)برودت کارڼت ې)ضد(ی ډب ېوحرارت شدید( چ ی)مشت زن، بوکسر(،جرگه مار،جرگتو یاجرگه یي...؛تریمار )گرم

 ؛(۳۰۳)وییپوهنه  يځنه را ېبیا اله ماله په چارنومونو ک ېلگېب ېنور ې(او داسي،ځشد ید(را ییا سرد
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د نویزونو  رهېده،په ت ېږېرزډېپه توگه پوره  ېپایل ېاو بیا چارنومیز ېیزنومیزڅاو  ېانومیزوال، داپایله د ست-(۱۲
یوال،(، پیمال وال  ډفروش،جت(، ستایوال )خطیب؛ مداح(،ان ی)چور یوالړ: بنگېلگېب ېیکنوچارمیزړ. اېپه برخه ک

، پازوال )وظیفه دار،عهده  دار؛ )فعال؛فعل معلوم( روالایا کارواال)ضد بیکار(،چ یوال،کاروالټ)اهل پیشه(،ه
)خانه بدوش ؛مهاجر(،جوپه وال )کار  والډصلح(،جرگه وال،جرگه یي...،ک ۀمسؤول(، روغه وال )بر قرار کنند

 :ېلگېب ېسابق(؛ نو ،سرماموری)سپا هوال،ټ)چوکید ار،پهره دار(،کو وکیوالڅ(،بدرگه وال، بدرگه یي...،یوان
 مکوال،پانگوال،ځ)با مطالعه(، ی) تعلیمیافته(،لوستوال یالوستونک والړویناوال )سخنران(،، زد ک نوال،ړڅېلیکوال،

 وټ)بنیانگذار(، کو گرټیا بنس والټیا ملیار،مرییوال )برده دار(، بنس والڼمینه وال، ب ونوال،برخوال،ډویناوال، گ
)رئیس امور  اروال،بندروالښپرو فسور(، یدټشیل )اسو( پوهنواکپس انداز دربان یوال )تحو یلدار؛ دارا رمهېال،ز
(،ولسوال،وسلوال، یخبروال )محرر قا ض گروال،پاسوال،ډارنوال،څ(،بریدوال )سرحدار(، درستیزوال، یبندر

  ېچ يېښبر لگهېب هړ)مشتاق،عالقمند( دلته یوه زوالې(...؛ لیروغتیاوال )سرطبیب یامسؤول امور صح
 ي!نوم و ړ(کیلې)لیل،لایي،دښ

 ۍپارس ۍنړوال( زیات هندي رنگ لري او په )و(گ-او تر ) ي،ړاو کاروکسب جاج رانغا ۍتنولڅښد  ېواال، چ-( ۱۳
واال )داشبان، خشت پز(،خرواال )خرواال،  ټۍ: کورواال)خانه واال؛ زن واال(،بېلگېدود لري، ب رډېهم  ېک

واال،دوکان واال  ټۍانگورفروش(،ه ورواال،انگفروش(، انگورواال) یواال، ترکار یخرکار(،ترکاري واال )ترکا ر
 ۍاو لیکن ۍنړدي او گ  ېرډې ېتر ېلگېب توښخو بیاهم پ ي؛ځاو پارسي هغه )دکاندار( را یوالټه ېی توښادبي پ ېچ

 ؛ (۷۳ تینښارت و بیرت دود لري... همداراز )ر  ېک ولوډ وړدوا
 ۀ(،باغوان )فروشند؛زندانبانی: بندیوان )زندانېلگې،بيېږک لڼگ ولډان هښبان( همری-له ادبي پارسي ) ېوان ،چ-(۱۴

)گادیوان(،جاله وان،دروازه وان  یوانډزوان،گاې،پالی( دوالڼ)ب ولډان توښمیوه جات(،د پارسي )باغبان و باغدار( پ
اج له خو دج ،ییو کوشیننوم د ېله مخ ېهم د پایل هڅکه  ټۍب -(الوا ایيړ)د نینوک ټدب  ییارټیا ب یوانټ)در بان(، ب

پر اند له  تینښ...؛گوروان )گله بان، پاده وان(، د ريځرا یکنومړخپلوان )خویشاوند( هم ا ،ید یلو خهڅ  ټپلوه له ب
 ؛ید یدلځې(غور-م-) ېن( وو او راروسته ترآره )گورموا

 لندوېپ( ، شیاو بولونک یوونکړجو ۍ)مترصد؛ کمین گیر(، بگتو )بگت یوگرڅیا اروڅ: ېلگې(،بu,wu-و )-ډلن -(۱۵
یا  وڼ)سانده بول(،برما و،سادو،ساندوټ)یاوه گو(،الپو،با توړمار )نینواز( هما نیز،الپو،ک ۍلېسره(: د شپ رنډېن -)له 

 پیزڅ ېسره در ځاو( چورلی ړ)کپیزڅواال( له دوه  جمناستیک)مشق کننده؛ اووړوحشت آور(،...؛ک ،ی)وحش وڼما ڼب
 لري؛  اوړه ت سر ېاوو ( پایل-←))زجر دهنده( له  اووړکَ 

)زجردهنده(،جرگاوو یا جرگه مار، مرکاوویامرکچي )مصاحبه  اووړ: کَ ېلگېسره، ب ېندښ( له āwÚ-اوو) -(۱۶
 اووړ)جاذب؛ تمباکو کش(،ل کاووڅ)خراج؛فرو شنده(، اووڅباوو،خرړیا گپاوو یا گ اووړکننده(،نکالوو، گ

 هړ،غو  اووړروغن(،غو یب ۀ؛یاوه سرا؛سبزي پخت)کذاب اووړمار،خنداوو )پرخنده(،دو هړیاجگ اووړ)جنگره(،جگ
بیا درچرگ ستاینوم  اووډاوو )قتال،سفاک؛ پن ړل،چځې ندیزښد)چپاوي،تاالنگر(  اوو،چپاووېښ(،پوسړمال، یاچپ

 (۳.۶...)وییپوهنه ید
 له )پیام رسان، نگڅ( تر ی)استو از لځې دوديړاو ناکره بل گ يېښد کمپ ی: استازېلگې(،بāzay -) ېاز-(۱۷

  هڅ( له یوېمیتیاز -ې( بیا ستاینوم او )متیازځېبیا-ېبیا ز-ځېیوا -ېپیغمبر،رسول؛ نماینده( ماناوو سره؛  )یواز
 !يېښبر ېاو چارو نج سره سره ورته رغاون  ونجږغ

زبان آور( او : پق خبلاير د )سخنور،يړک تهځاو نوي چارنومونه او هممهاله ستاینومونه رامن هړزا ییال-یال،-(۱۸
 ،پالیالیاو نن سبا د)راپورتر(، په مانا د ړی(  په ماناووراخوندي کییامخبر،عیبگو ید)نطاق؛ خبرگو یریالخب

لري(،  هټکار وگ ېچ ړیغ ی)یوکورن ییالټآور(، گ مله)ح ییالټ(، غوی)وفادار(،مرستیال )معاون به  اصطالح ادار
)پوپکدار؛  ییالډونځ)جاغوردار(، یوریا لو سره غ-دږله او_)الفوک و لطیفه گو( او γw∂ryāláy_  یغوریال

)رنجبر،کوشا،  ییالړتنومند(،رب ؛ی)عضال ت وبږ← ییالړ)متوجه؛ هوشیار؛ صا حب نظر(،غ یپوپکساز(،پامیال
( ی-) ېب  لگهېنه زیاتره د )خبلاير( پر ب نوموډاو ستاینومیز نویزونه او بیا لن-چار دونکيېرډې  ېسکارکشته( ...؛ پرلپ

 : وي،لکهډرالن ېلي هم  همداس دېیا پخوارغ نيړوگ او يېږرغول ک
زره دار و زره  ۀنومیال،ننگیال،فرهنگیال،دودیال،زملاير،تولاير، بلاير، زغر یال )شخص،یا عراد

تر ستر   ې(  مخینه یۍ(  نتیالیفرهنگیال ،ی)ننگیاللگوېرزمیال )رز منده( ،... ؛ د ادبي ب یال،څ،هپوش(،برمیال،پتیال
 ید یشو تهځرا من یزنومڅ تيښلېسره بیا یو  ب ې)محیط( له ورته پایل لايرې؛چاپ يځخو شاله پرشا

 ۀترانسپورت عام ۀهروسیل  ی(، چلي )فریبکار(،سپرلي )سواریسپایي )سپاه والي،ټ: کوېلگېلُو، ب-لي،-(۱۹
 (، سپرلو )مانند سپرلي؛ سوار اسپ، بویژه نیزه باز(...؛ یسوار ؛فعلیسافربر

 یمنظره و یاحادثه (،کرالن ی)گشتگر،  گردشگر،جهانگرد ؛ سیالبین؛ تماشاچ یسیالن ؛ېلگې،بیالن-،یان-(۲۰
 شود(...؛  یبه آن نسبت داده م یکشاورز ۀپشتونان که پیش ۀپنجگان ۀاز سالل ی)یک ې( یڼی)کرال لځې)کشاورز(،بل 

 لرغوېجرگه تو یا جرگه یي،برجستو یا ب :ېلگېده، ب هډگ ځاو ستاینوم تر من -(،داپایله هم پر خپل وار د چاtu-تو)-(۲۱
 )فساد پیشه(، چمتو )حاضر وآماده(، نامتو یانوماند )مشهور، شهیر، نامور( ...؛ 
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 ۀواژ یاز رو یقیاس یت:روژه تي )روزه دار(،بوزه تي یاکوژه تي ) ناروزه دار،هردو مشتقا ېلگېتي،ب -(۲۲
په مانا  انيټپټبیا د پ اتيړ...(؛ انگییا بنگي )معتاد به بنگ کشقبل(،جرگه تي یاجرگه تو،پایالتي )فسادپیشه(،بنگتي 

 چار سره ؛ یزنومیزڅخو له  ي،ېښورته پایله بر
داماد همراهي میکند(، این  ۀکه عروس تا خان یاز جمعیت ی) عضو ڼی)دربان(، ورابا ڼی: ورباېلگې،بڼیبا -(۲۳

)دستیار سفر کننده یا  ڼیباډ،گو)بازیگر، رقاص( ڼیرخباڅجمعیت را )ورا و وره ییز( گویند،
( یو لڼهممهاله د)ب ې(  چیچارپای ۀ)بافند ی-ڼباټکار حشر(،ک ی)عضو  ییا اشرگرند ی،اشرگرڼیگردشگر(،اشربا

شي، هم له  یداې( کی)خرمگس گاو و دیگر مواش ړی؛غوباینوم د يټد یو بوهم  ڼیشي،غویبا یداېهم بلل ک نومړک
 ( اوسي!ڼیآره )غوبا

 ې)خوشه چین(، یا ی یاندڅیږیاو ڼیاڅیږ)میوه چین(،وڼیاڅ وهېیا م  ڼیاڅ: بورېلگې، ب یاندڅ- ،یڼاڅ،ڼاڅ-(۲۴
-)نگڅچن(  تر -...؛د )ڼیاڅگل ،ڼیاڅپومبه  ،ڼیاڅ:  انگورېی ېنوي  پرتلویز ونه )قیاسي( رغا و ن یچن؛ږهممانیز و

 ڼرارو سته  پر )غورچا ېچ ی( راغلڼ)غوره چو  ېد خوشال په شعرک ي،ېښ(  هم ورته پایله بر ڼچو-( یا )ڼچا
 نور. ېداس (  اوڼلکه د احمدشاه بابا )شعري غورچا ،یشو ولړ)منتخب، گزینه، گزیده( را

: بریدمن، ېپولیسي نومون-يځلکه پو ،ېواکمن )شاه(...؛ نو من،څمیر من،ښ: دېلگېب ړې(،زman-d-د)-من-( ۲۵
 هړد )مامور(، هنرمند...؛ )من( له امیر کرو-(،کارمنيټت،اتاریمانا )باصالحی ېواکمن په نو ارمن؛څساتنمن، گرمن،ډ

 :ید ییا ویي په توگه هم کارول شو ړد یوه خپلواک گ يڼتر گگیا 
 ...ېباند منوڅپر میر ناېښبر يځ ېد من م یغش-
  تښصحت د عشق له درده زما من)!( غو ېچ-افزون شه  ېتر اول ال په منونو پر -

پولیسي: تورن، -يځمستنطق(، پو ؛یتونښ)پو نږ)ترجمان، مترجم(، قضایي: گروی نړ: ژباېلگې(، بan-ن )-(۲۶
زونگن )(زونگ زون  ونگن،یاډ(، فریبکار، چلباز(، گمارټ)جعلکار،متقلب(، درو هن ) غلنارن؛درڅ ن،ړجگ

ه آره  همدا ن(  ل-ورمند ) ایهېځب ېپه  د تینښد استاد ر ېچ ېلگېب ېلډ)درو غباف،الفزن،گلیم باف(؛ ش نړکننده،دو
 غرتن...؛ رن،ډتیزن، پسکن،  ینگن،ړکوي: گ ې( رغاونېچارنومیز-ېراز )ستاینومیز

 )د سپي لپاره: مزار دره(...؛ یرټې، غول(۸۲تینښ)جنگره( )ر یرې(،جنگمارټ)لو یرټې: لوېلگې(، بray-) یر-(۲۷
 ...؛اسيړیاچپ  ړی(، چوپیل)شخص بد معامله و جنجا ړی)(، خونکار، سفاک(،چنگ ړی:خونېلگې(،بṛay-) ړی-(۲۸
 ( دالووځوالو )غور هټ( د )کول،یوسفزيې)تره خ  ڼاوځ(، )غورāwáṇ-) ڼاو -(۲۹

:  ېلگېب ېلډپه خبره ش تینښ(، یا د استاد رییا سازمان یو فعالین حزب یاز اعضا یباجهش و جنبش؛یک ی) مرد
 هځیا غون هڼپسکاو ینهښځ...؛ڼ،پسکاوڼرناوډ ،ڼیاچونگاو ڼ،گوزاوڼ)غولن(، تیزاو ڼ)متیازن(، غوالو ڼمتراو

 )درخت دوالنه،شبیه  شبیه  درخت آلوبالو(...؛
چمیار د )موچي(  لکه مالیار هندي  لهځې( ی(،نه له )پیزی)پوز لځې: پوزیار )بوریاباف( له کره ېلگې(،بār-ار)-(۳۰

 هږن وېښچارنوم له کمپ تيښلېب یدلېدغه رغ خهڅ( یآره لري،وستار د )تاجر(  په مانا له وسته )بسته او متاع تجارت
اوسي او له )دوتنه(  لنگېورته چارنومیز ب ایيښساز( هم  یشو ، دوتنیار )صحاف( پشت یالڼگ خهڅوییونو  توښپ

 يړما او استاد صمیم  د )فا یل، دوسیه( په ماناوومانا ونجویزونه هم رادود ک  ېاو نن سبای یشو تهځرامن  خهڅ ټبنس
 یارهمښوی ،یسره سره  را خپل شو ېو په توگه  له هندي آرواال  د هممانیزون ټۍتوبښاوهم  د خ یوانټد ب یارټدي، ب

درواخله؛ زما  ېنیار( نویزونه  هم  همداس څېړ)پوهنیار،  ي،ځوگر ولډان توښشي، د پارسي )هوشیار( پ یداېک
 !ید یزنومڅ تيړښت رگندڅیار )مادر کیکان( بیا  یو مړ)ل یویزړگ

 انښن ن،ځتور ن،ځکارښزن، -نځسره: المبو لگوېب ېپایله  له د ېراخپله شو خهڅزن( -له پارسي ) زن-یا نځ-(۳۱
 زن...؛ 

)منت  ی(  هممانیز، خو پاسلون ) پهره دار، محافظ( د ) پاسلونی:  پق مرستون د )مرستونېلگې(، بun-ون )-(۳۲
 ...؛ يځگذار(  هممانیز نه را

هنر یانچو )هنرمند،ماهر( په السوندآریاني  ستاېد او ېه شریکه پایله ده او آره یسر نومښچي، له کوشیننوم، او لو-(۳۳
(،مرکچي، ،صلحجوۍ)میانجيښیابگا چيښ: بگاېلگېب ږاو سي،نه سرچپه؛ زمو ړېپورک خهڅهم  را ایي،تورکيښاو 

( په مانا دپورویي په توگه د)پخلیکار وریانېښپ ې)دادخواه(، باورچي)قاصد(چیتوپچي،جارچي،غاوچي یا غاو
 !سيېسورنچي، او)تواچي( هم پارسي )طبقچي( ا ولچي،ډکاروي،تورمچي، 

 ی)گلوبند مروارید(،مرغچچ یلکه: مرغچ نومونه،ښپرندگان(، یا لو ۀ)نگهبان کشت ورانند یچېسره، لکه: مرغ ی-له
شي، یو  یداېي هم ک(؛ موچیه به حیث ظرف دستشویلگن با آفتاب-ي سره چلمچي )-ډېیا کونجکه  )خرمهره(؛ یاله لن

 چارنوم اوسي!  تيښلېب ړزو
یو نیم چارنومیز رنگ راخپلوي یا رغوي، لکه: ژوبلور )جنگ  ېک ړور، پایله د ستاینومونو په ل-( ۳۴)

نور  ې)شناور، غواص(، زورور،ژبور، خولور او داس یندوټیا غو  ورټالفزن(،غو ورټ، با(۴۱پخ←آور،سرباز
 لډ(...؛ همدارازشرخور)پورېډنسور، گ ور،ېټشي، که: خ یترالسه کوال هنړانگځاینومونه چار نومیزه ست

 (۳۱۱-۳۱۰چارنومونه...)وییپوهنه 
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 16تر 16 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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

 

 
 پوهاند دوکتورم.ا. زیار

 ۱۸مبرېسېد ۲۶-ډاکسفور
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