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 ۰۳/۰۹/۲۰۲۱            : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 برخه شمهرییود
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 تصحیحات

 ادمک ډاکټر لوډویک . ډبیلو .
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 ژورنال د افغانستان سیاسي او تأریخي
 

 په کتاب کې د راغلو اصطالتو فهرست
 

 کتنه شرحه نوم یا اصطالح

  همداشان سیند او ویالې ته هم ویل شوی دیۀ : اوبـ آب

  موڼی، ناور، چاټۍ، د باران د اوبو ډنډ آبدان 

  لمر، میر، نمر، مر آفتاب

  پښ، گگر : آهینگر هم ویل شوی او د کلي لپاره عام نوم آهنگر

: گاوز، گــَـَوزه : ُکرِک آهو، ُکرک : یو ډول وړین ټوکر دی  Oxusهوسۍ، غرڅه:  آهو
. ما ژباړونکي ته داسې ښکاري چې په ـې جوړويئچې د هوسۍ یا گوزې له وړیو 

سره یا غژ گاو یا ۀ نامـۀ التین او انگلیسې کې د آمو سیند ته اکسوس ویل له همدغـ
 وحشي غوایي سره اړیکه لري.

دا دوبي لپاره یوه ځمکه یا ځای دی چې خلک د کمپ یا ساعت تیرۍ لپاره ورځي. ایالق  ایالق 
د قشالق برعکس متضاده معنی لري چې قشالق د ژمي لپاره د میلې او وخت تیرولو 

 ځای وي.

دا لغت په ساده ژبه د کوچي په معنی ده؛ چهار ایماق د څلورو کوچیاني قومونو لپاره  ایماق
 دوازه ایماق یا دولس کوچي قومونه، قبچاقکارول شوې ده، 

  سپین، آق سقال یا آقسقال : سپین ږیری، د کلي مشر آق

 تصغیري وروستاړی یا پسوند لکه بازارک: وړوکی بازار. سرایک : وړوکی سرای اک : ک

د اوبو څښلو تشت، له خټو جوړ یو استوانه یي تشت ډول جوړښت دی چې آسونه  آخور: آوخور
خپله بوسه خوري، له دې پرته د مدیر په معنی هم ده لکه میرآخور د آس ورڅخه 

 څښتن، د غوجل یا طویلې سمبالوونکی د غوجل ساتونکی

  واښه علف

همدا شان د آس سپرو یوه  چپاو، تاړاک، برید په ځانگړې توگه تورکمني تورکمني چپاو، اله مان
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 ورباندې ځي.اله مان : هغه الره چې آس سپاره ۀ ډله؛ را

  وگورئ : ایلخاني الخاني : اُلخاني

یو کوچنی بوټی دی چې سپین گالن لري چې ایسکیچ ته دېر  الپرغان یا : الترغان
 ورته دی.

د ایسکیچ په معنی 
زه ژباړونکی پوه 

 سومۀ نـ

  کوتل آن

  زیرمه ځای، گدام، تراټه، ډبالی، امبار، خمبه انبار

  انگور انگور

  اینځر انجیر

  وگورئ : آخور آوخور

دلته مؤلف د  زیارت اولیا
زیارت په مفهوم 
کارولی حال دا 
چې اولیا د خدای د 
دوستانو په معنی 
او هم د کار د 
مسؤولینو په معنی 

:  ویل شوې ده
 اولیای امور

  د اوبو بهیر اَوریز، آبریز

  عرابه، کراچۍ عرابه

 د آرال بولي چې له ټاپو گانو ډک دی ـېئټاپو : جزیره. د ارال : سمندر ځمکه   آرال

  د نښتر ونه. اوبښت، اویخته، اویښته ارچه 

  نظامي کال، سنگر، حصار، ارگ، وټ،  ارگ، ارک

  کانال : ینگ آِرق : نوی کانال آِرق

  ږدن ارزن

  ژرنده، د اوبو ژرنده، بادي ژرنده آسیا

 میدان اسپ : د واټن یوه مبهمه اصالح ده چې د مایل ربع یا نیم مایل کـېـږيآس؛  اسپ

 ښامار: دا نوم د ځینو ځایونو په هکله یاد شوی چې له افسانو سره تړاو لري اژدها

روز :  ۱۲۰باِد  آسیا : بادي ژرنده، بادگیر : بادپکه، هواسپیڅ، هوا کش. -باد، شمال، باد باد
 مشهور بادد سیستان او هرات 

  بڼ باغ

  د بڼونو کلی، ښارگوټی یا ښارونو ته ورڅیرمه د بڼونو ځای باغات

دا یو لقب دی چې شتمن وزبیک یا تورکمن ته ویل کـېـږي. همدا شان د َرمو څښتن ته  بای 
 هم بای وایي

  معیار دی؛ د خاصه دارانو یوه ډله  ـېئتحت اللفظی معنی  بیرق

  اسپه، مادیانه بیتال

  پورته باال

بام، برنډه، هر هغه هموار ځای چې پر یوې لوړې وي، د گرنگ سر، د بامیانو نوم  بام
 نگونو او هموارې ځمکې تر منځړمیان وي یعنې د گ –ښایي بام 

  بند لکه د اوبو بند او د غرونو د لړۍ لپاره هم کارول کـېـږي بند

سیند د غاړې بندر په معنی نه دی کارول  کښتیو لپاره د د بازار او د هـېـڅـکلهسړک،  بندر
 شوی

کار مشر. صد باشي یعنی د سلو تنو یا د خاصه دارانو مشر، مینگ ۀ سر، باشي :د یو باش 
باشي : د زرو تنو مشر، په افغانستان کې د سیمه ییزو حق العبورونو مشر، کاروان 

 باشي : د سرحدي سیمو د پوستو مشر

  بند، دیوال بست : په دیوالونو کې بندتړلی،  بست

  باز، باښه، شاهین باز

  اجورتي یا اجاره یي کروندگر بزگر
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  د ولې ونه بید 

مهم سړی  ډېـردا په ټولو تورک ژبو خلکو کې یو عام لقب دی، بیگ د بای په پرتلې  بیگ
 لوړ لقب دی ډېـروي، بیگلربیگی : د بیگانو مشر. 

  خاک اندازیوم، کج بیل،  بیل

میده سوي یا ټکول سوي واښه. دا واښه پرته له دې چې د درمند ټکولو د لړۍ له الرې  بهوسه، بوسه
 وټکول وسي د سخوندرو تر پښو الندې ټکول کـېـږي

  د څوکي لپاره هم کارول کـېـږيۀ غرۀ پزه، پوزه، د یو بیني

  وریجې برنج

  د اوبو چینه باُلق

  داري، باال بلوک، تالوک او نوربلوک ، عالقه  بولوک

  پریک سوی. لکه سنِگ بُریده بریده

  : بام وگورئ بام

  پوَزی اوبدونکی بوریا باف

  بُرج برج

  لوړ، هماغه د باال یا پورته بله معنی بُرنا

  پُل یا ستشین برج

  بوټی بـُـته

بې  ـېئد پستې د ونې بُزغنج. د پستې ونه یو کال مغز لرونکې میوه راوړي بل کال  بُزغنج 
 میوه وي. هغه چې مغز نه لري هغه ته بزغنج وایي همغز

  څاه چاه

  وگورئ باغ چهار باغ

  غوز، چهار مغز، څلور غوزه چهارمغزار

  ځړوبی، آبشار چک آو : چک آب

  چمن، شین ځای چمن

  ډبرو کې قطع سوی وي سړک چې په چپچل

  د اوبو چینه خو وړې ویالې ته هم وایي چشمه

  څلویښت نجونې، څلویښت لورگانې. د سیمې لپاره عام نوم چهل دختر

  ، وښیاڼه، د چمن خاوره، خاکرویهلوټه چم 

  د چنار ونه چنار

  نښتر، صنوبر، د کاج ونه چیر، چیل

  لرگی، سوټی، ډنډه چوب

لپاره تورکي لغت. په افغانستان عام لغت دی او معموالً له شگو ډکو خاورو ته د دښتي  چول 
 هم وایي

  شپون چوپان

  ژور، چقور، عمیق چغر

 د لسو تنو مشر، ډلگی مشر، سرپړکمشر، حواله دار، بریدگی، خورد ظابط ده باشي

  لړۍ یا غر ۀ د غر تاغ: داغ

خوړ او تنگې ناوې کښتنۍ برخې ته ۀ او یا د یو، په عام ډول د منځغري یا درې ۀخولـ دهن
 ویل کـېـږي

 کې ځای ته وایيۀ رې، منځغري، ویالې او یا سیند په خولـد د دهانه

  ويۀ للمه. هغه کرهڼه چې په خړوبولو پورې تړلې نـ دیمه، دیمي

  پلنډۍ، مرداب، باتالق َدق

ناوې، غرني تنگي ټولو ته په عام دره. دلته دوی هم لویی درې، منځغري، ناوې، تنگې  دره
ډول دره وایي او په ځانگړې توگه چې خوړ ولري او یا سیند یا ویاله ولري هغې ته دره 

 وایي

  ونې ۱۰۰۰ونه. مینگ درخت :  درخت

  ناو، ناوه، تنگی، غاښی، گردنه، تنگه الره دربند

  سیند، آمودریا، د آمو سیند د اکسوس سیند  دریا

 الرې ته هم درواز وایي ېدروازه، خو د غرونو تر منځ تشې یا لنډې تنگ دروازه
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دښته. مخ خالصې له شگو او کاڼو ډکه همواره ځمکه او همدا شان له شگو او کاڼو او  دشت
 ځای ته هم دوی دښته وایي کوچني جغلو ډک ډبرین لوړ

  الس او موټی دست

  کوتل دوان

 چې له ښاره دباندې یا ښار گوټی وي، قریهکلی، دهات، د استوگنی سیمه  ِده

  اجاره یي بزگر یا کروندگر او یا د کرکیلې کارگر ِدهکان

یو خیالي ماوراء الطبیعه موجود، په نومونو کې راغلی دی لکه :دیو کال، دیو  دیو، دیو
 حصار

  دیوال، دیوار دیوال

  کـېـږي په تورکمني کې سمندرگی یا بحیره یا او جهیل ته ویل دونگز

  ملگری دوست

دزدان: د غلو الره چې ۀ دزدان، د غلو د اوبو چینه، راۀ ، لکه چشمـۀغل. دزدان : غلـ دزد
 ه سخته الره او یا له عام الرو وتلې الره ويډېـر ـېئمنظور 

  مالگه ُدز

دا تورکي لغت دی چې د ستر په معنی ده : ایالی )وگورئ : بای( چې یو مهم سړی  ایل 
هغه څوک چې د پسونو سترې رمې لري؛ ایلبند : یوه ستره غرنۍ لړۍ یا د اوبو  وي،

ایبلنده راغلی دی : روِد ایلبند : یعنی د ۀ وایي چې د هلمند نوم هم له همدغـ ، خلکبند
 سترو لړیو غر یا د اوبو ستر بند

  فرش کول. سنگفرش : په جغلو او شگو او تږو فرشول فرش

مایله او د مایل ربع ویل سوې  ۳پارسنگ، د واټن ټاکلو یا معیار دی چې کله فرسنگ،  فرسخ 
گامونو ته یو فرسخ ویل  ۱۲۰۰۰مایلو پورې ویل سوې خو په ثابت ډول  ۴او کله تر 

گامونو  ۱۸۰۰۰مایلو پورې او هم تر  ۱۰تر  ۷فرسخ له ۀ سوی دی. فرسخِ گرگ : د لیو
 ویل سوی دی

  ل، د حاصلو ټولولفصل او هم درمند ټولو فصل

  ځای -ځای، شکارگاه : ښکارۀ : د پښو د پلـ تون، ځای: قدمگاه گاه :

  ډول، بڼه« نوع»او همدارنگه  شـمـېـررمه،  گله 

  غنم گندم

غوایی، پوسِت گاو : د غوایي پوستکی، د ځای د وروستاړي لپاره هم ویل شوی دی، د  گاو
 د ټاکلو لپاره هم کارول شوی دی ېکرهنیزې ځمکې د انداز

  غژگاو، سخوندر هم ویل شوی دی گاوی، گای

غاړه، آسانه کوتل، او یا هغه ټیټ ځای چې په غرونو یا د غرونو په لړۍ کې په تقاطع  گردن، گردنه
 تـېـرېـږي

  ټیټه سیمه، توده سیمه گرمسیل : گرمسیر

  غټه هوسۍ یا غژگاو،  گــَــَوز

  )توپیر کوي نظر په سیمې(یو یارډ  گز

  د گز ونه، د غز ونه، شین غزی گاز

 ، سوړه، سور، غار، په هزاره جاتو کې د څارویو یا ژویو د پټیدلو ځای. غرنۍ لرۍ غار

  گلیم، گیلم گلیم

ۀ په نښه سوې الره، خو له راۀ گوسفند : د پسونو د پلونو الره، اکثراً ښـۀ ، راۀپسـ گوسفند
 ويۀ موخه هغه الره ده چې د تگ وړ نـگوسفند څخه 

  کنده، ښکته والی، کښته والی، ژورتوب، ژور غاښی گود

  گنبده، گومبزه، گنبدۍ گنبذ : گنبد

  ، گرگ فرسخ : اوږد فرسخۀلیو گرگ

گودر : د تیریدلو ځای، له سینده په پښو د پورې اوښتلو ځای، د جالې ځای. تورکمنان دا  گذر
غاړې هغې برخې ته وایي چې له سینده د پورې اوښتلو ځای وي، هغه توری د سیند د 

 اخلي، د خړوبولو ځایۀ ځای چې انسانان او څاروي ورڅخه د څښاک اوبـ

  غرونه، د غرونو لړۍ غرونه

  سَون توکي، سَون بوټي هیزم

  د والیت یا ولسوالۍ گورنر حاکم 
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  ډاکټر حکیم

  هنج : هنجه، د هنجاڼې بوټی حمي

په تحت اللفظي معنی : کوچنی سمندر یا بحیره؛ هغه لویه سیمه چې اوبو نیولې وي یا د  هامون
 ورڅخه اخیستالی سئ په ځانگړې توگه د سیستان جهیلونو ته هامون ویل شوی دی  ۀـاوب

  پلن، هموار، هوار، اوار هموار

  وگورئ سرای حرم سرای

 کـېـداید اوبو د زیرمه کولو لپاره په الس جوړ شوی ډنډ. دا  حوض
زیرمه وي، یا طبیعي  -سي له خښتو او کاڼو جوړه شوې اوب

 مخ خالصی ډنډ وي

 

  هندوانه، خټکی هندوانه تربوز

  هنجه، د هنجې بوټی هنگ

  حصار : د دیو کال کوټ –کال، پوځي کال کوټ، دیو  حصار

  برج هاتپر : اوتپر

د هزاره گانو او چهار ایماقو د قومونو په منځو کې یو لقب دی؛ اختیار په عام ډول د  اختیار
ـې لوړ لقب وي، صاحب اختیار ال لوړ لقب دی کیداشي ئکلي ملک ته وایي، ُکل اختیار 

 و مهمو کارونو واک ورسره ويډېـرد 

  وگورئ : ایل ایل بای، ایل بیگ

  وگورئ : ایل ایل بند، ایل بای

  ؛ د قوم مشرکـېـږيرنښت یو لقب چې مشرانو ته کارول د د ایلخاني

  د تورکمنانو او وزبیکانو په منځ کې سعید ته ایشان وایي ایشان

ی پلن غځـېـدونکی بوټی دی چې په هزاره جاتو، تایمنیو او نورو کې ډېر عام کیو وړو اد ایسکـیچ 
 ضعیف سَون توکی دی خو ورڅخه تار او بیا رسۍ هم جوړوي ډېـردی. دا 

  ښورکۍ، بوړۍ، شپیشتۍ، رشقه ایسپوست

ورځي، د احترام او  ـېئراغالست لپاره الرې ته ۀ میلمه د ښـۀ دراندۀ یوه ډله چې د یو استقبال
 درناوي گارد

  د هزاره گانو په منځ کې یو لقب دی ایز باشي

  جاله جال ؛ جاله

  جام جام

  ځنگل جنگل

  وربشې جو

خوړ، د اوبو د تگ یا یوگړي بهیر، تگاو، منځتشی ځای ، چوله، کاسه سوی ځای، تنگه  جر
 په تورکستان کې منځ تشی ځای، نهر، د اوبو بهیر دره

 ده(ۀ د ځمکې د اندازه کولو یو معیار )دا لکه د هندوستان د معیار په شان نـ جریب

 لویه کڅوړه، بورۍ، کلچ، پیڅه، گودۍ، گونډه، برکۍ، سکیم، غونځۍگونۍ، جوال،  جوال

  ټاپو، جزیره جزیره

  جهیل جهیل

  جوړه ُجفت

  ۀویالـ جوی

  جلگه جلگه

  گام قدم

  لرغونی، پخوانی قدیم

  قافله، کاروان قافله 

  کاک وگورئ کاغ

  بهوسه ده ۀ ، سپین واښـۀ، وچ واښـۀواښـ کاه

  ماڼو قایق

ه دي؛ دې هیواد کې د لرغونو ځایونو شـمـېـربې  ونهباندې ځایۀ کافر، د کافر کال په نامـ کافر
 یادېـږي ۀ د کنډوالو پینځوس په سلو کې د کافر کال په نامـ

په خاک پیل کـېـږي باید کاک  ـېئد اوبو سرخالصی زیرمتون، څو ځایونه شته چې نوم  کاک
 ولري
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  تنگه دره یو منځ تشی ځای یا کــَـل

  کال کال، قلعه

  د نیي قلم، د دروي قلم  کــَـلــَـمه، قلمه 

  ستر کالن

کله دار، کاله دار له ککرې یا خولۍ یا کاله څخه راغلی دی. دا هندي پیسو ته په دې  کلدار، کاله دار
 ویل کـېـږي چې د مسکوکاتو پر مخ ککره یا خولۍ پر سر ککره چاپ سوې ده

دی چې د هزاره جاتو په لوړو سیمو ډول ټیټ کم ارزښته نری پوسته د وربشو ۀ دا د یو کلجــَـو
ـې عادت سي خو په ئلومړی ورکوي چې په خوړلو  ـېئکې شنې کـېـږي. څارویو ته 

 ـې له خوړلو ډډه کويئلومړي ځل 

   قوم قوم

  لږ کم

  گړنگ، کمر کالغ : د کارغي گړنگ کمر

کږېـدل، کږ لیچ، تاویدل، کړۍ، لیندۍ زیندۍ، دوران، کمان بهشت : د جنت کږول،  کمن، کمان
 ځای نوم دیۀ لیندۍ د یو

  کوتل کنډو، کندآو

ایسکیچ  ـېئدا په تورکستان کې واړو او ټیټو خسو او بوټو نوم دی چې نورو ځایونو کې  کرکنه، کارکانه
 بولي

  کاروان، قافله کاروان

  ۀلیند کــَـوز

  ښوره چڼه، شوره زار، ښنگل، کوړم، باتالق، پلنډۍ کویر

  کیږدۍ خیمه

  خاوره خاک

  ایره، هډ ایره خاکستر

  د اوښ له وړیو جوړې جامې خاکمه

  اوم، خام خام

  د سیند د الرې کږه شوې برخه کوږ شوی ځای، خم کج

)حاکمانو( ته د هماغې د درناوي او احترام لقب؛ په هرات کې سیمه ییزو گورنرانو  خان
 د هغه د مشر کورنۍ سیمې خان وایي، خان خیل : په یوه قوم کې

خانه : د سیند بستر، سرخانه : سرانه مالیه، سیاه خانه : کـېـږدۍ، هاغه دځای، کور، رو خانه
خلک چې په کې ژوند هم کوي هغوی هم سیاه خانه بولي. سفید خانه : هغه خلک چې په 

 ويکورونو کې ژوند ک

  د اوبو د پټیدلو ځای، ناور، خندق خندق

  اغزی، خاَر شتر : د اوښ اغزی خار

  خر، خرگور، گوره خر : وحشي خر خر

  کنډواله، ویجاړ ځای  خرابه

 بیلگې دي، د حق العبور دروازه ـېئحق العبور، باج، راه باج، گذر باج  خراج یا خراچ

َمونډه کـېـږي په هرات او افغان  ۱۰بار دی چې  یوۀ ـې د خرئتحت اللفظي معنی  خروار : 
 مونډه دي ۱۶تورکستان کې 

  خټکی خربوزه

ـې "کیبتیکه" ئي سیالنیان او مسافرین ډېـریوه عادي له نیمڅي جوړه کـېـږدۍ ده چې  خرگاه، ِخرگاه
 بلل کـېـږي« اووې»بولي او په تورکي کې 

  غیر حکومتي پلی عسکر؛ د سیمې پولیس خاصه دار

  کېۀ طبیعي سوری، غار په غر خوال

  کــېـږدۍ خیمه

یوه غرڅنۍ ونه چې مېوه یې غوړ وږکۍ : اوگۍ : ټیټاقۍ :  ِخنجک
 لري،

Pistaria 
cabulica 

  له خښتو جوړ شی خشتي

  ټیټه غونډۍ کیري

ځای چې  کـېـدلوـمي کلی یا د استوگنې ځای؛ د ایالق برخالف د ژمي د پاتې ئهر دا قشالق 
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 ځای وي کـېـدلوایالق د دوبي د ساعت تیرې یا پاتې 

  کښتۍ کشتي

  سور قزل

  غر کوه

 په لمن کې لوی کښته تللی ځای ۀ لوی منځغری، دره، د غر قول

  کوتل، د غرونو په لړۍ کې کول هم بلل کـېـږي کوتل

  جهیل کول

  کڅ، کس، یونیم یا دوه مایله واټن کرو

  غرونو منځ کې تنگې الرې ته هم ویل کـېـږيکوڅه، د  کوچه

 Fathom فیټه کـېـږي ۶بیچ، د اوبو د ژوروالي میچ چې  کولچ : قالچ

کال قلبه ۀ ـې په یوئیوه قلبه ځمکه، قلبه کول، هغه ځمکه چې یو غوایی یا سخوندر  قلبه یا زوج
 هکتاره ځمکه وي ۳۰کوالی سي، عموماً 

  ورځ کند

  کال، قلعه کرغان

 يېــږځانگړی عالی بارک او اکثراً نرم کالي چې د پسونو له وړیو اوبدل ک ُکرک

  جوړه کوش

  لوړ سوی، د ځای نوم کوشک

  پُل، په تورکمنانو تورکي کې کوپرو یا کوکرو ُکپروک

  شونډه، ژۍ، لِب آب : د سیند غاړه لب

  لگ لگ، ډینگ، چغنی، تیکړک، کومول لک لک

  بلوڅستان کې د کوتل پر ځای کارول کـېـږيدا په  الک

  للمه، للمي للمي

د ځان جارولو ځای، قربانگاه، د بلهارولو ځای، د سرښندنې  لنگر
 ځای

 

  الر، کوتل الر 

پسته لیق : هغه الر یا  په سیمې پورې د اړوندیدلو وروستاړی : خراسالي : خراساني، لی، لک، لق، لیق
 پریمانه ويځای کې چې پسته ۀ هغـ

  ستونی لیگ

ۀ ونـۀ لري، د شگو دښته یا چې اوبـۀ ونـۀ هغه الره چې اوبـ لوت
 لري.

 

  کان معدن

میدان، ډگر. میداِن اسپ : یو ناڅرگند ناتعریف سوی واټن، معموالً د مایل ربع یا نیم  میدان
 مایل وي

  کورني څاروي، مالدار : د څارویو لرونکی، د څارویو څښتن مال

 په منځ کې( د کلي مشر یا د یوې قومي څانگي مشر « ژ –پښتنو ») د پټهانانو  َمِلک

  مالیه مالیه

  من، یو من، یو مونډ من

  ، د اوبو بهیرۀویالـ مانده

  مۍ ماش، ُمنگ

  مزار، زیارت مزار

  د هزاره گانو په منځ کې د درناوي لقب، قومي مشر مهتر

 اللفظي معنی د زرو تنو مشر، په تورکستان کې سیمه یی مالیه وضع کوونکی په تحت منگباشي : مینگباشي

؛ میرآخور «خان خیل»قوم ۀ د یوې قومي څانگې یا عشیرې یا کورنۍ مشر، د یو مشر، میر
: د اسونو مشر؛ میر باشي : د کرکیلې د اوبو خړوبولو بیلوونکی چې اکثراً مهمه رسمي 

 دنده وي

یا توپکوال، هر پلی سړی چې له ځان سره توپک ښکاري،  میرگن، میرگان
 گرځوي

 

په تحت اللفظي معنی ورکول، اداء کول یا تادیه کول؛ د مشر یا  مواجب
 حاکم استحقاق، مجرا
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  تار، رسۍ منج

کانال، د اوبو لگولو کانال، د افغانستان په شمال کې د ویالې یا " جوی" پر ځای کارول  نهر
 کـېـږي

د سرو یا د صبر ونه، سکاتلندي صنوبر ته ورته ونه ده، په هرات کې زیارتونو سره په  ناجو
 ې لیدل کـېـږيډېـرځانگړې توگه کرخ کې 

  « ښکار»لوبه  نخجیر

  نیمڅی نمد

  نوی نوی

  کوتل «پښتو»نری 

  تنگه دره، ناو، ناله، د اوبو بهیر «پښتو»ناوه 

  کـېـږيۀ دروي شنـ درَوی، نیزار، هغه ځای چې هلته نی

بی ایمانه یا بې عقیدې نهنگ : د سیند نوم  تمساح، کافر نهنگ : نهنگ
 دی

 

 ځای، د مالگې بستر یا د مالگې کان –، مالگه کـېـږيځایه چې مالگه تر السه ۀ له هغـ نمکسار

  په یوه کرښه، موازي، برابر نِپته

  قول، دره، منځغری نوباال

  چولي کمپ یا نتورکم اوبه

  تورکمني کیږدۍ، ِخرگاه، قیبتکه اوی

  ، آبۀاوبـ اَو

 populus د پاداه ونه، د چنار د ونې یو ډول پاداه
euphratica 

 پښه، بیخ : پای بند : د غرنۍ لړۍ بیخ، یا لمن، پای کوتل : د کوتل بیخ پای

  غرنۍ لړۍ پَل

  ، لویه کیږدۍټاټ ټوکـَـرد  پالس

  پالیز پالیز

  یو هموار ځای پام

  پلنه خاورینه دښته، له اوبو پرته خوراک پت

  تاو، کږلیچ پیچ

  مقدس سړی پیر

  پسته، میوه پسته

  پوستکی پوست

  پوخ، هندي کې پککه پخته

  پُل پُل

  څوکه، پوزهۀ پوزه، پوزک :د غر پوز

  کال قلعه

  د غره دنگه څوکه  قله

  الر، ۀ گوسفند : د پسـۀ کالن : لویه الر، راۀ الر : را راه 

او په انسان او نورو  کـېـږيیوک، یو ډول چینجی دی چې په آسیا او افریقا کې موندل  رشته 
 رسـېـږيپورې سانتي  ۹۰ان تر  ـېئوالی دڅارویو کې ننوخي اوږ

  کـېـږي، کله نا کله کلي ته هم ویل کاروان سرای رباط

  سیند  رود

  تنو مشر، د خاصه دارانو بولندوی یا قوماندان ۱۰۰د  صد باشی

سپین. سفید برگ : د پسرلي د غالتو حاصل، سفید ریش : سپین ږیری، دروند مشر،  سفید 
سفید خانه : هغه خلک چې په کورونو کې ژوند کوي د سیاه خانې برعکس چې په تورو 

 کیږدیو کې ژوند کوي

  ونه سپـېـدارد  سفیده

هغې درې ته وایي چې هلته کرکیله « سیات / َسی آت»تنگه دره. داسې ښکاري چې  َسی
د افغانستان په شمال کې څو کلي ۀ نامـۀ کـېـږي او خلک په کې ژوند کوي. په همدغـ

 شته
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  د پیغمبر اوالده. ایشان په تورکي کې سید 

  جاله، د سیند له اوبو څخه د اوښتلو آله سال

اچوي. په  ـېئهغه بکس چې خلک دولت ته خپل غوښتنلیکونه یا عرایض لیکي او هلته  دولهصندوق 
 هر بازار کې یو یو ایښودل سوی دی

  ډبره سنگ

  گامه ۱۲۰۰۰په تورکستان کې د واټن معیار،  سنگ

  جغل سنگریزه

  څوکه ۀ سر، د غر سر یا نوک

ځای؛ حرم سرای د گورنر  کـېـدلوکور یا ودانۍ؛ د مسافرانو لپاره د دمې نیولو او پاتې  سرای
ۀ ټول رسمي مأمورین او دراند یو ښارگوټو کېډېـریا کوم مهم سړي شخصي ځای. په 

 اړوي تـېـرېـږيهمدلته کله چې له سیمې ۀ میلمانـ

  یلوونکی لوړی، آب پخشان ۀ سربند، اوبـ سربند 

فارس کې جگړن یا ډگرمن ته وایي خو په افغانستان کې د درې بیرقو خاصه دارانو په  سرهنگ
 ته سرهنگ وایي

و ډېـریا  ۶په فارس کې ډگروال یا جنرال ته وایي. په افغانستان کې د خاصه دارانو د  سرتیپ
 بیرقو مشر ته ویل کـېـږي، دا د درناوي یو لقب هم دی

  څانگې ته هم وایيښاخ : د سړک، درې او قوم  شاخ

یا خوړ لرونکې درې ته هم وایي او ۀ یوه منځ تشې دره، ویالـ شیله
په سیمو کې توپیر  ـېئته تگاو وایي او نومونه  ـېئتر هغه لو

 کوي

 

  اوترایي شیوه گي

  ، لوخړېخټه، خټې شیـبـر

  ماتوونکی لکه دندان شکن : غاښ ماتوونکی شکن 

  چاوده شکست

  ځای. دو آب کـېـدلود دوه وو سیندونو یا نهرونو د یو ځای  شینیه ، شینه

  هماغه خنجک د پستې بې مغزه حاصل شنای

ځوزگوړی، ځوز ژاوله، کنځری، غیبي خواړه لکه من او سلوا  شیرخشت
 ترنجبین، ترنگبین

Manna 

دا چې د ټول هیواد بولندوی یا د  ۀـو بولندوی، نسرتــېــرلوی بولندوی، په والیت کې د  سپه ساالر
 دفاع وزیر وي

  سپین سپین

د هزاره قومونو په منځ کې د عشیرې یا قبیلې مشر ته وایي او هم په نورو فارسي ژبو  سلطان
 کې په همدغه معنی دود ده

  سوری، غار، سمڅه، سموچ ُسم

  سور، سرخ سور

شنه  ـېئیوه منځتشې دره، لویه دره، خوړ، په عام دول هغه نهر یا ویاله چې په بستر کې  تگاو
 گیاه وي

  کښته، الندې، الندنۍ، د بُرنه مخالف، پورتنۍ تیرنه

  کنده، ژور تش ځای، کوچنۍ ځمکنۍ کاسه تال

  د ځمکې د اندازه کولو یو معیار، هماغه د جریب په معنی تناب

  تنگی تنگ

  تنگی تنگی

چې اصیل نه وي یا کامل  کـېـږيدا هغه نوم دی چې په سیستان کې بلوڅ قومي ته ویل  تاوکی
 وي، نوکر، بیگار، زرخرید، مریی، غالم، په قوم پورې اړوند ۀ بلوڅ نـ

  ډبره، کاڼی یا خښته تاش

  اوښ تاوا

 تر څوکې راتاو کرښې ته هم وایيۀ غیشی، په یوې غرنۍ لړۍ کې د غر تیر

 ـېئونه ساوښان او پ او کـېـږيترخه، یو ډول بوټی دې چې په ټول افغانستان کې شین  تِرخ 
 خوري

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 10تر 10 له :د پاڼو شمیره

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

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

  منی، خزان تیرماه

  نیغ، مستقیم تُکرک، تُغرک

  تور پښتو -تور 

تو: د بادامو  -تملیکي وروستاړ یا پسوند : شیبر تو : له خټو او چقړو ډک ځای. بادام تو
 ځای

  زیارت تربت

  تریو ترش

ولنگ، اولنگ، 
 والنگ

  شین ځای، په سبزو ډک ځای

  وچ وچ : پښتو

  د مرگ ځای اوالن

  هیله امید

  و کمپسرتــېــرد  اردو

  د ځمکې مالیه عشر

  د سیند بستر، د اوبو بهیر وادي

  والي ، گورنر والي

  شین ځای، طبیعي چمن زار والنگ، اولنگ

  واحدوالیت لوی اداري  والیت

  والیت یو اداري واحدۀ د یو ولسوالي

  یابو یابو

  یاغي یاغي

  نوی، ینگ قلعه : نوې کال، ینگ اریق : نوی کانال ینگ

 نیم، نیمایي : یاِرم پادشاه : تورکي لغت د والي لپاره، وایسرای یا وایسرا یاِرم

  ـمی استوگنځیئکلی، نیمه دا یورت

  ذکات ذکات

 کال کې قلبه کوالی سيۀ ـې په یوئده، د قلبې ځمکه چې یو آس  هماغه قلبه زوج

  زر زر

 
 نور بیا

 په کتاب کې د ځایونو نومونه
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